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  مقدمة عامة:

 مهيئني األكادمييني (جغرافيني،يعد موضوع التنمية من بني املواضيع احلديثة األكثر اهتماما من طرف 

اقتصاديني....) أو السياسيني، وعلى مجيع األصعدة واملستويات: العاملية، القارية، اإلقليمية، الوطنية، احمللية...، وهذا ناجم 

الية الواضحة  ا، وما ختلفه من آثار على امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية...؛ فعلى عن الفوارق ا يف مستويا

املستوى العاملي مثال جند هناك عامل متقدم وآخر متخلف، وعلى املستوى اإلقليمي والقاري جند قارات أكثر تنمية من 

مريكا الشمالية أكثر تنمية من أمريكا اجلنوبية)، ونفس قارات أخرى (فمثال أوربا الغربية أكثر تنمية من أوربا الشرقية، أ

  الشيء جنده على مستوى البلد، حبيث جند أقاليم أكثر تنمية من أقاليم أخرى، وواليات أفضل من واليات...

ال احمللي هو النواة األوىل املهيكلة للمجاالت الكربى (قد يكون وحدة إدارية: بلدية، دائرة، والي ة؛ ونظرا لكون ا

)، فإن االهتمام به والرتكيز عليه يعد من األمهية مبكان سواء من أجل تقييم حالة 1...(كاملناطق اجلبلية) وحدة طبيعية

االت الكربى، أو من أجل بعث عملية التنمية فيها.   التنمية يف ا

خاصة يف البلدان الغربية،  هويةاجلكثريا يف تدارك الفوارق   كما تعترب التنمية احمللية رهان كبري يعول عليها السياسيون

اليت اجتهت منذ سقوط الكتلة الشرقية وبروز األحادية القطبية إىل اخلوصصة وتطبيق النظام الالمركزي يف حكم وتسيري 

االت احمللية.   ا

ا  املختلفة انطالقا من وبناءا عن النتائج اجليدة احملققة يف البلدان الغربية يف حمو و تدارك الفوارق اجلهوية بني جماال

االت احمللية، حاولت باقي بلدان العامل وخاصة السائرة يف طريق النمو، منذ أمد بعيد  هاواليت منها اجلزائر أن حتذو حذو  ا

دف خلق التوازن اجلهوي، وهو ما نلمسه يف امليثاق الوطين الصادر سنة    : 1986وذلك 

  

                                                
ال احمللي يف هذا البحث ميثل - 1   وحدة طبيعية هي املناطق اجلبلية. ا
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اطق البالد، ذلك ألن التوزيع المتفاوت للنشاطات ومناصب " ال يمكن أن نقبل أي تفاوت تنموي بين من

   1العمل والمداخل قد يكون مصدرا الختالالت متعددة األوجه."

املتبعة من طرف الدولة اجلزائرية من أجل الوصول إىل التنمية  ةاالسرتاتيجيكما نلمس عند متعننا يف هذا امليثاق 

ت استراتيجية تعمل على استغالل الثروات في مختلف المناطق واإلمكانيات الجزائر المستقلة انتهجاحمللية يف قوله:" 

الطبيعية الموجودة بها، كما تعمل على تدعيم المناطق األكثر تضررا وبناء وطن متوازن وتكوين مجموعة اقتصادية 

  2متوازنة."

االت احمللية  فاالسرتاتيجيةوعليه  املتبناة من طرف املشرٌع اجلزائري حسب امليثاق الوطين، هي حماولة استغالل ا

ا الطبيعية والبشرية من أجل تنميتها حتت غطاء الدولة اليت تعمل على التسيري، التوجيه، املراقبة واحملاسبة  ا وإمكانيا لثروا

  .1977املتضررة من خالل خمتلف الربامج التنموية اليت اقرتحت سنة باإلضافة إىل منح املساعدات هلذه األقاليم خاصة 

األدوات التشريعية الوطنية بمن خالل ما سبق نستشف أن فكرة اإلقليم واألقلمة يف معاجلة مسألة التنمية حاضرة 

 ااستيعاال نستطيع جتعلنا اليت تعقد تفاصيل األرض، والعالقات املتبادلة بني ظواهرها منذ االستقالل، وهذا ناجم عن 

الية فيما  هاظواهر وفهم كل  يف آن واحد، هلذا أوجدت اجلغرافيا اإلقليمية من أجل التبسيط، الفهم وكيفية تفاعل العناصر ا

 احلقائق دمج إىل اهتمامهم اجلغرافيون يوّجه ألن الوقت حان قد أنه :''ماكندر، لذا يقول 3بينهما، ومن مثة حسن استغالهلا

ة ّ ة الطبيعي ّ  ''.صور إقليمية يف والبشري

 احلقائق خالهلا من ترتتب اليت األطر هي األقاليم تعد: '' ...كارل ريتيرويف ذلك يقول رائد علم اجلغرافية اإلقليمية 

  4.''التارخيية احلقائق فيه ترتب الذي اإلطار هو الزمين التسلسل أن مثلما ،اجلغرافية

                                                
 .229، ص 07، العدد 1986فيفري  16املوافق لـ  1406مجادى الثانية  07اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، امليثاق الوطين املؤرخ يف  - 1
 املرجع نفسه. - 2
 .92، ص 2008، 14لعدد الطاهر لعشييب، التهيئة اإلقليمية وإشكالية التنمية يف اجلزائر، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، ا -3
 .10، ص، مصر2006دراسات يف الفكر اجلغرايف، د ن، حممد أمحد عبد العال،  -4
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 1انتباه األكادمييني املتخصصني يف الدراسات اجلغرافية اإلقليمية، اجلبال تجلباليت احمللية ومن بني األقاليم الطبيعية 

ولعل أول من اهتم من هؤالء باجلبال نظرا لتباينها جماليا مع خمتلف األقاليم سواء طبيعيا، بشريا، اقتصاديا ...وتنمويا؛ 

فون هومبلدوت الذي ربط بني االرتفاعات يف اجلبال و الظواهر والتباينات املكانية فيها هو اجلغرايف األملاين الكسندر 

الطبيعية األخرى فيها، خاصة املناخ والنبات ، مث طور كارل ترول هذه األفكار عندما اهتم بدراسة جبال األلب و البيئات 

به من خصوصية طبيعية،  اليت تضمها؛ وبعدها توالت وتعددت الدراسات (النظرية والتطبيقية) حول هذه املناطق وما متتاز

تم بذلك   .2بشرية، اقتصادية وبيئية، وخصصت هلا كليات ومعاهد 

ا املناطق اجلبلية يف العامل بصفة عامة سواء كانت مادية أو  على الرغم من حجم اإلمكانيات الضخمة اليت تزخر 

ليمية تؤكد فقر وتأخر هذه األقاليم تنمويا وعلى بشرية، إال أن جل التقارير العاملية والدراسات املتخصصة يف اجلغرافيا اإلق

يئتها وإعادة االعتبار هلا.   خمتلف األصعدة، مما جيعلنا أمام إشكالية 

إن جل دارسي اجلغرافيا اإلقليمية يؤكدون على أن الوضع التنموي احلايل للمناطق اجلبلية ناجم عن عدم اهتمام صناع 

ـذه األقـاليم والـيت مـن بينهــا اجلزائـر، فـاملالحظ لألقـاليم التخطيطيـة يف اجلزائـر وأدوات التهيئـة العمرانيــة يف القـرار  واملخططـني 

الــيت حــددها املشــرع اجلزائــري وصــنفها إىل أربــع  أن المنــاطق الجبليــةشــكلها اهلرياركــي مــن الــوطين إىل احمللــي مــرورا بــاجلهوي 

مسـتوى مـن مسـتويات  بأيـة صـورةال تشـكل أنها  3؛2004يونيو  23املؤرخ يف  03- 04) جماالت حسب القانون 04(

التخطيط اإلقليمي يف اجلزائر، مبعىن أن التقطيع اإلقليمي يف اجلزائر هو تقسيم إداري حبت (والية، دائرة، بلدية)، من املمكن 

                                                
يعتمدون بصفة مباشرة  % منهم50% من سكان العامل يعيشون يف اجلبال غري أن حوايل 12األرضية وهناك حوايل  % من سطح الكرة25تغطى اجلبال حوايل  -1

  .اجلبالأو غري مباشرة على موارد 
  
يف استحداث جمموعة ختصصية و دعمت بصفحة على الشبكة  1998عام  IBGمع معهد اجلغرافيني الربيطانيني  RGSاشرتكت اجلمعية اجلغرافية الربيطانية  -2

ا السنوية يف أوائل شهر كانون ثاين من كل  موعة مؤمترا عام ، وقد كان املؤمتر األول يف جامعة الدولية ، هدفها توفري قاعدة معلومات عن اجلبال. و تعقد ا
Sussex  استحدثت مجعية اجلغرافيني األمريكان  1999. ويف آذار من عام  2000عامAAG  جمموعة مماثلةMGSG وخالل عام واحد انظم إليها أكثر 

  .من مائة عضو
املتعلــق حبمايــة املنــاطق  2004يونيــو  23املوافــق لـــ  1425مجــادى األوىل  05املــؤرخ يف  03-04مــن القــانون  02املــادة  اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة، - 3

 اجلبلية يف إطار التنمية املستدامة.
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تطـابق. (واليـات يف اجلزائـر حتتـوي علـى أكثـر مـن أن تتطابق هذه املقاطعات اإلدارية مع وحدات فيزيائية متجانسة، وقد ال ت

ثالثة أوساط طبيعية مثل والية سطيف، املسيلة، تبسة....)، إذن اإلقليم يف الرتاب اجلزائري حيدد بالوحدات اإلدارية (والية، 

يئة الوالية، البلدية بأوساطها املختلفة. يئة اإلقليم تعين    بلدية)، و

  :طرح اإلشكالية العامة

تنام على إمكانيات تنموية متنوعة وضخمة خالل ما سبق ننطلق من فرضية مفادها أن معظم املناطق اجلبلية من 

ا  االت االقتصادية، االجتماعية والبيئيةغري أ    .تعيش أزمة تنمية خانقة يف شىت ا

فإن املناطق اجلبلية يف العامل بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة حتتاج  املبذولة تشريعيا وميدانيا ورغم كل هذه اجلهود

إىل املزيد من الدراسات اإلقليمية واجلغرافية، ألن ما مت حوهلا يعد يسريا مقارنة مبختلف األقاليم الطبيعية (املناطق السهلية، 

مية الشاملة) من جهة، ولتهميشها تنمويا من جهة الساحلية...) رغم أمهيتها الطبيعية، االقتصادية والبيئية (دورها يف التن

  أخرى.

مسألة التنمية مث التهيئة يف ، وجدنا أنفسنا أمام فكرة التنمية مث التهيئة من جهة واألقلمة من جهة ثانيةوإميانا ب

إقليم إداري) (إقليم طبيعي داخل شحيح من حيث الدراسات األكادميية اإلقليمية األوساط اجلبلية يف إقليم إداري معني 

  ، اجلزائر؛ وهي تعد صورة مصغرة عن األوساط اجلبلية يف اجلزائر والعامل ككل.وهي والية برج بوعريريج

وعلى هذا األساس حاولنا ضبط إشكاليتنا حول حمور مهم، أال وهي إشكالية التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية يف 

  والية برج بوعريريج.

وبيئيا يف املناطق اجلبلية يف والية برج بوعريريج أم ال؟ وهل  ، عمرانياتوازنة: جماليا، قطاعيامبعىن هل هناك تنمية م

ا املتوفرة، ويف إطار السياسة التنموية املطبقة يف اجلزائر بصفة عامة والربج بصفة  باإلمكان تطبيقها بالنظر إىل إمكانيا

  خاصة؟ 
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   :إلشكاليات الجزئيةا

  :جزئية كالتايلحوايل مخس إشكاليات ولإلجابة عن اإلشكالية العامة سندرج 

  تتمحور حول مفهوم التنمية، التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية، تندرج ضمنها األسئلة التالية: اإلشكالية األولى:

 وما الفرق بني التنمية الشاملة والتنمية املتوازنة؟ املتوازنة؟ والتنمية ماذا نقصد بالتنمية -

ا؟خصائصها و ما هي املناطق اجلبلية؟ وما هي  -  مكانتها عامليا وحمليا؟ مؤشرا

 ماذا نعين بالتنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية؟ وفيما تكمن أبعادها؟ -

 املستدامة؟وهل ملا نتحدث عن التنمية املتوازنة، نتناول بالضرورة التنمية  -

ا املناطق اجلبلية يف الوالية:اإلشكالية الثانية:    تدور حول إمكانيات وعوائق التنمية (الطبيعية والبشرية) اليت تزخر 

ا املناطق اجلبلية، الطبيعية والبشرية؟ ما هي اإلم -  وأين تكمن العوائق؟كانيات التنموية اليت تزخر 

 اجلبلية تأثري على إمكانيات وعوائق التنمية؟ هل اخلصوصية اجليومورفولوجية للمناطق  -

 بني خمتلف الكتل اجلبلية يف الوالية وباقي أقاليم املنطقة؟ إمكانيات وعوائق التنميةالية يف افوارق ال أين تكمن -

 وهل هذه اإلمكانيات تتماشى مع املكانة التنموية هلذه املناطق؟ -

ا نطرح األسئلة التالية:تعاجل مسألة التنمية اإلشكالية الثالثة:    املتوازنة من منظور جمايل، ولإلحاطة 

ــة التنمويــة الــيت حتتلهــا املنــاطق اجلبليــة يف الواليــة وفقــا للمؤشــرات االقتصــادية واالجتماعيــة، ومــا حجــم  - مــاهي املكان

الية فيما بينها من جهة وبني خمتلف األقاليم الطبيعية من جهة ثانية؟  الفوارق ا

 حكم والفاعل األساسي يف املوازنة التنموية يف املناطق اجلبلية (الفاعل احمللي أو املركزي)؟من هو املت -

 ما العالقة بني التنمية املتوازنة والتنمية احمللية، وبني تراجع مستوى التنمية يف املناطق اجلبلية؟ -

  



 

 

 
7 

  زنة يف املناطق اجلبلية يف والية الربج:تعاجل هذه اإلشكالية املوازنة القطاعية للتنمية املتوااإلشكالية الرابعة: 

 هل هناك موازنة قطاعية يف تنمية املناطق اجلبلية وفقا إلمكانيتها، أم اختالل؟ -

 ما هي خصوصية االقتصاد اجلبلي يف املناطق اجلبلية يف والية الربج؟ وهل يستجيب إلمكانيات هذه األقاليم؟ -

الية اجلبلية يف االست -  غالل االقتصادي؟كيف تؤثر اخلصوصية ا

 هل هناك فوارق جمالية بني خمتلف الكتل اجلبلية يف ذلك؟ -

 ما هو واقع التنمية البشرية يف املناطق اجلبلية يف الوالية مقارنة مع باقي األقاليم؟ -

يف واليـــة الـــربج، تتنـــاول هـــذه اإلشـــكالية املوازنـــة العمرانيـــة والبيئيـــة للتنميـــة املتوازنـــة يف املنـــاطق اجلبليـــة اإلشـــكالية الخامســـة: 

  ولإلجابة عنها نطرح األسئلة التالية:

 كيف تتنظم الشبكة العمرانية يف املناطق اجلبلية، وهل ختضع للموازنة العمرانية أم ال؟ -

 كيف تتطور الشبكة العمرانية يف املناطق اجلبلية جماليا وزمنيا؟ -

ق اجلبليـــة مــع األهــداف االقتصــادية املتوخـــاة، هــل هنــاك موازنــة يف اســتغالل اإلمكانيـــات الطبيعيــة والبشــرية للمنــاط -

 وخصائصها، أم ال؟

 مبعىن ما مقدار استدامة املوارد الطبيعية اجلبلية، واالستغالل العقالين هلا؟   -

  ما هي االسرتاتيجيات والوسائل الكفيلة خبلق تنمية متوازنة مستدامة وشاملة يف املناطق اجلبلية؟ -

؛ الفصل فصول مخسةاليت قسمناها إىل  طروحةعليها من خالل فصول األ فكل هذه األسئلة سنحاول اإلجابة

مفاهيم التنمية، التنمية املوازنة والفرق بينها وبني التنمية الشاملة من جهة، ومن جهة ثانية األول منها متهيدي تناولنا فيه 

(اجلزائر)، معرجني يف ذلك على خصائصها مفهوم املناطق اجلبلية وخمتلف املعايري واملؤشرات احملددة هلا عامليا وحمليا 

ا.   واالهتمام العاملي والوطين 
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يئة األوساط اجلبلية ، وكذا وعليه من خالل هذا الفصل كشفنا اللبس على كثري من املصطلحات اخلاصة بالتنمية و

  ا: عامليا، إقليميا، وطنيا وحمليا.حتديد املؤشرات الالزمة اليت وفقها حندد أية منطقة جبلية يف العامل على الرغم من اختالفه

ا املناطق اجلبلية يف والية برج  أما الفصل الثاين فخصصناه حلصر خمتلف اإلمكانيات واملعيقات اليت متتاز 

بعمل خرائطي مل ينجز من قبل عن الوالية، مث استنتاج  -أوال-بوعريريج، وذلك من خالل حتديد املناطق اجلبلية يف الوالية

  ت واملعيقات الطبيعية وكذا البشرية.اإلمكانيا

ركزنا يف إجناز هذا الفصل على جتاوز العمل الروتيين يف خمتلف الدراسات اليت تتناول الشق الطبيعي والبشري مبعزل 

عالقة االرتفاع بتغري  طعن االستنتاج واالستنباط، باإلضافة إىل ذلك حاولنا تطبيق خمتلف القواعد اجلغرافية يف استنبا

  الظواهر اجلغرافية، كعناصر املناخ مثال.

ايل، وذلك من خالل يف الفصل الثالث عملنا على تطبيق البعد األول من أبعاد التنمية  املتوازنة أال وهو البعد ا

الية يف مستويات التنمية يف الوالية عموما، وبني خمتلف  أقاليمها الطبيعية (األقاليم اجلبلية استنتاج يف البداية الفوارق ا

  والسهلية) عن طريق جمموعة من املؤشرات االقتصادية واالجتماعية.

ال بني احمللي واملركزي، ومن يتحكم  ايل) جدلية الفاعلني يف ا كما تناولنا كذلك من خالل هذ املنظور (البعد ا

تمع املدين) يف يف تنميته وتطويره، وذلك بتناول خمتلف الفاعلني التنم خمتلف الكتل ويني (الدولة، الوالية والبلدية وكذا ا

  اجلبلية املهيكلة إلقليم الوالية.

على البعد القطاعي للتنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية يف الوالية، أو بعبارة أخرى االقتصاد الفصل الرابع ركزنا فيه 

قتصاد اجلبلي يف خمتلف الكتل اجلبلية املهيكلة إلقليم الوالية ومدى ارتباطه اجلبلي ومدى اتزانه، بعبارة أخرى خصوصية اال

  باإلمكانيات املتوفرة.
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وعليه صب اهتمامنا يف هذا الفصل على النشاط الفالحي، مردوديته وتنوعه من كتلة إىل أخرى، باإلضافة إىل 

تنمية البشرية من التنمية القطاعية، وذلك بقياسها يف موقع الالنشاط الصناعي واخلدمايت مبا فيه السياحة؛ دون أن نتناسى 

  األوساط اجلبلية اعتمادا على جمموعة من املؤشرات.

أما الفصل اخلامس فقد خصصناه لتناول اجلانب العمراين والبيئي كبعد ثالث من أبعاد التنمية املتوازنة يف املناطق 

لى املنظومة والشبكة العمرانية يف خمتلف الكتل اجلبلية املهيكلة إلقليم اجلبلية يف الوالية، خالل هذا الفصل حاولنا التعرف ع

ا من خالل بعض الطرق الكمية يف اجلغرافيا العمرانية زمنيا وجماليا.الوالية    واستنتاج مدى اتزا

شة وسرعة االندثار، أما اجلانب البيئي فقد تعرضنا فيه إىل إشكالية استدامة املوارد الطبيعية اجلبلية اليت متتاز باهلشا

والعمل على تقييم مؤشر استدامة أهم املوارد الطبيعية اجلبلية يف خمتلف الكتل اجلبلية بالوالية، وهي املوارد املائية، الغابية، 

  والرتابية...

ا خلق نوع من االتزان يف التنمية اجل بلية ويف األخري خلصنا إىل إدراج جمموعة من احللول واالقرتاحات اليت من شأ

  يف والية برج بوعريريج.
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  المناهج واألساليب المستخدمة في البحث: 

   :لقد فرض علينا موضوع البحث انتهاج العديد من أساليب ومناهج البحث، نذكر منها

دف عرض وحتليل خمتلف املفاهيم لن - يف النهاية  ستنتجاملنهج التحليلي االستنتاجي يف الفصل التمهيدي، وذلك 

 األفكار املتعلقة مبوضوع الدراسة.

املنهج الوصفي التحليلي مع املقارنة مع االستنتاج الذي طبقناه يف خالل فصول الدراسة الباقية (من الثاين إىل  -

ا جماليا أي بني خمتلف الكتل  الية مث حنللها ونقار اخلامس)، أي عند تناول أي موضوع نعمل مالحظة الظواهر ا

م اجلبلية واألقاليم الطبيعية األخرى لنثل يف النهاية استنتاج حجم اجلبلية املهيكلة إلقليم الوالية، أو بني األقالي

الية، ومن مثة يدخل عمل التهيئة.     الفوارق ا

من خالل استغالل الذي وظفناه كذلك خالل جل فصول األطروحة املنهج اإلحصائي الكمي مع الوصف  -

واجلهوية، أو من خالل االستمارة والعمل امليداين، اإلحصائيات اليت حتصلنا عليها من خمتلف املصاحل الوالئية 

  ووضعناها يف جداول مبوبة أو أشكال بيانية مناسبة.

توظيف اللغات األربع املتعارف عليها لدى اجلغرافيني وهي: لغة احلرف عندما األطروحة كما عملنا خالل فصول 

ة، ولغة الشكل البياين عندما تكون الغاية توزيع هذه األخري  إحصاءف، ولغة الرقم عندما يتعلق بيتعلق األمر بالوص

االجتاهات العامة لتوزيع السالسل اإلحصائية، أو اجتاهات تطور الظواهر، أو استجالء االرتباطات اليت حتكمها، ولغة 

ا جهدنا يف اخلريطة عندما يكون اهلدف هو إبراز التوزيع والعالقات اليت تربطها بالوسط الذي توجد فيه الظواهر، وقد بذلن

  جعل كل من الرقم والشكل واخلريطة يعرب عن نفسه مما يغنينا التعليق عليه.   
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  الدراسات السابقة:

اعتمد الباحث يف إعداد هذه األطروحة على جمموعة من األطروحات والرسائل اجلامعة وكذا الكتب وخمتلف 

  ئمة املراجع.التقارير والدراسات ذات أمهية كبرية، وهي مقيدة مجيعا يف قا

 بصفة عامة برج بوعريريجلوالية  األقاليم اجلبليةاملالحظ هلذه الدراسات أنه ال يوجد أية دراسة إقليمية تناولت 

  خاصية السبق والجدية.، وهو ما يعطي لدراستنا حبجم أطروحة دكتوراه

بن صفية سفيان، تناولت  الطالب، رسالة ماجستري معدة من طرف واقع التنمية المحلية في والية برج بوعريريج - 1

هذه الدراسة إشكالية التنمية احمللية يف الوالية بصفة عامة معتمدا الباحث على جمموعة من املؤشرات االقتصادية 

ال  الية املوجودة يف الوالية حتليل عنصر الفاعلني يف ا واالجتماعية يف التصنيف، وقد حاول من خالل هذه الفوارق ا

 صنع هذا الفارق.ودورهم يف 

الية بني خمتلف األقاليم الطبيعية  وصل الباحث يف النهاية إىل توصيات عدة منها ضرورة التخفيف من حدة الفوارق ا

تمع (la bonne gouvernance)احلكامة نظام للوالية، وهذا من خالل تطبيق  ، ومنح جمال أكرب ملناورة ا

  املدين.

مقدمة  إقليم جيجل، أطروحة دكتوراه دولة يف التهيئة اإلقليمية،: ة، حالالمناطق الجبليةخيارات التنمية المتوازنة في  - 2

تناولت هذه الدراسة حبث موضوع االستصالح اإلقليمي للمناطق اجلبلية ودوره يف التنمية  من طرف عالوة بوحلواش

االجتماعية ورسم اسرتاتيجية معينة ملنظومة املراكز البشرية، باالرتباط مع القاعدة االقتصادية واحملافظة على -االقتصادية

 البيئة يف حالة توازن.

اختيار منوذج جيجل أن يكون مدخال إلسقاط مشكالت املناطق اجلبلية على وقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة 

ة، وقد استفاد الباحث منها أميا استفادة.   األقاليم اجلزائرية املتشا
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من إعداد الطالب منصور هجرس ، إشكالية التخلف وجهود التنمية في البلديات الجبلية الشمالية لوالية سطيف  - 3

موضوع التخلف الذي تشهده املناطق اجلبلية يف والية سطيف، وكيفية اخلروج منها من خالل  ، واليت أثار فيها الطالب

 عمل التهيئة والتنمية.

الية اليت اعتمدها الباحث، ومقارنة النتائج املتوصل إليها،  استفدنا من هذه الدراسة خاصة يف املقارنة بني املقاربة ا

 عن منطقة دراستنا. خاصة وأن منطقة دراسة الطالب  غري بعيد

التحوالت الحضرية في منطقة جبلية، حالة مراكز منطقة وادي عبدي (األوراس) (ثنية العابد، شير، منعة، تيغر  - 4

 من إعداد مدور وليد. غار)

استهدف الطالب من دراسته موضوع التحوالت احلضرية يف منطقة وادي عبدي على خمتلف املستويات الدميوغرافية، 

تمع واليت تشكلت على إثرها املراكز.   االجتماعية، االقتصادية والعمرانية...ومعرفة آثار هذه التحوالت على املنطقة وا

دف الرفع من املستوى الوظيفي هلا وحتقيق عمل الباحث كذلك على توجيه العديد من التدخال ت على خمتلف األصعدة 

ا متاشيا مع احتياجات ساكنتها.   االستغالل األمثل إلمكانيا

ال، مقدمة من طرف عيون والتنمية اإلقليمية في والية الطارفالمقومات المحلية  - 5 يئة ا ، رسالة دكتوراه دولة يف 

التهيئة والتنمية اإلقليمية لوالية الطارف بتحليل منهجي علمي للمقومات احمللية: عبد الكرمي، اهتمت هذه الدراسة ب

 باإلضافة إىل املنشآت القاعدية وكذا االستثمارات. الطبيعية، االقتصادية، البشرية، العمرانية

كمي ملختلف   أسفرت الدراسة من خالل تشخيصها ملستويات التنمية على اقرتاح بدائل تنمية من خالل حتليل إحصائي

ال الدراسة.   العناصر املهيكلة 

ماجستري وقف رسالة  ، وهيصايفي زهريللطالب  واقع التنمية المحلية في المناطق الريفية الجبلية في والية ميلة - 6

الية يف التنمية احمللية يف والية ميلة مركزا على املناطق الريفية اجلبلية  الشمالية من فيها الباحث عن خمتلف الفوارق ا

 الوالية وعوامل ذلك خاصة من حيث اجلانب االستثماري.
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قدم ، ماجستريرسالة  ، وهي كذلكناصر فتحيللطالب والية الطارف  التنمية المحلية وتأثيرها في تنظيم المجال - 7

الية يف هذه الوالية متبعا نفس الطريقة يف املناق  شة والتحليل.فيها الطالب نظرة شاملة عن التنمية والفوارق ا

واليت قامت من خالل هذا  للطالبة بلعياضي أمينة، نموذجا بوعريريج برج مدينة التطبيق و النظرية بين البيئية التربية -8

  العمل بالبحث على واقع الرتبية البيئية وآليات جتسيدها ميدانيا يف مدينة الربج من خالل عمل ميداين ضخم.

للدكتور زين الدين عبد املقصود، وهو حبث منشور يف  البيئي والتنمية الريفيةمحافظة الجهراء دراسة في التخطيط  - 9

جملة رسائل جغرافية الكويتية، ويهدف الباحث من وراء إعداده له إىل التعرف على إمكانيات التنمية الريفية يف حمافظة 

الطبيعية والبشرية لتؤدي دورها يف حتقيق  اجلهراء بالكويت، ودور التخطيط البيئي يف حتقيق استغالل أفضل ملواردها

 سياسة األمن الغذائي.

اسفدنا كثريا من هذه الدراسة سواء يف التعرف على طريق معاجلة هذه املواضيع أو املقارنة بني دولتني خمتلفني (الكويت 

   اجلزائر).

ا للدكتور ابراهيم التنمية في عالم متغير -10 العيسوى حبيث تناول يف هذا الكتاب ، دراسة يف مفهوم التنمية ومؤشرا

تطور مفهوم التنمية وعالقته مبختلف املفاهيم من جهة، ومن جهة ثانية دراسة خمتلف مؤشرات قياس التنمية من جهة 

ايل للتنمية املتوازنة.  ثانية، وقد استعنا به يف الفصل التمهيدي وكذلك خالل تناول املنظور ا

، مـن حسـه حممـد علـي أميـه. مقـال معـد مـن طـرف د، اليمنيـة الجمهوريـة فـي نميةالت لمستويات المكاني التباين -11

الية بني خمتلف حمافظات اليمن اعتماد على مؤشرات اقتصادية  اجتماعية.-خالله حاول تبيان مدى الفوارق ا

يف مـا خيـص التعـداد العـام للسـكن  ONSاعتمـدنا يف جلـب خمتلـف اإلحصـائيات علـى الـديوان الـوطين لإلحصـاء  -12

ملختلـف إحصـائيات الواليـة وخمتلـف  2015إىل  1999والسكان، وعلى مونوغرافيا مديرية الربجمـة ومتابعـة امليزانيـة مـن 

 مصاحلاها.

 إىل يومنا هذا. 1999احلساب اإلداري للبلديات اجلبلية منذ  -13
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القـانوين وتعريــف بعـض املصــطلحات واألقـاليم، مثــل قــانون اجلريـدة الرمسيــة للجمهوريـة اجلزائريــة يف مـا خيــص اجلانــب  -14

 التهيئة العمرانية والتنمية املستدامة، قانون جملس اجلبل، قانون البلدية والوالية...

 B N E D E R (Bureau National d’Etudes pour le Développementدراسـة  -15

Rural)  وقـد اسـتفدنا منهـا كثـريا خاصـة الشـق  2008ي ، صـدرت يف مـا حـول حتديـد املنـاطق اجلبليـة يف اجلزائـر ،

 املتعلق بكتلة البيبان، احلضة واجلبال السطايفيية.

16- Marc Cote: Mutation rurales en Algérie le cas des hautes plaines de l’est, 

2 ème édition, Office de publication universitaire, Alger, 1981. 

17- "SNAT 2025", ALGERIE 2025  SCHEMA NATIONAL 

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Equilibre durable et 

compétitivité des territoires, Tome 2, Prescriptions : Les lignes directrices et 

les 20 Programmes d'Action Territoriale, Février 2007. 

18- SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

Région programme Hauts Plateaux EST, Mission I : Diagnostic- prospective- 

scénarios, Février 2009. 

  مراحل البحث:   

مرحلة اإلعداد واالطالع على خمتلف الرسائل اجلامعية وكتب االختصاص، مقاالت، حماضرات سواء فيما يتعلق  - 1

ال املدروس "والية برج بوعريريج" أو موضوع الدراسة "التنمية  "، ومناقشة موضوع البحث مع خمتلف والتنمية املتوازنةبا

  ديد وضبط إطار الدراسة، موضوعها وهدفها.األساتذة املختصني يف ذلك، وهذا ما ساعدنا على حت
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...من أجل ، املديريات، الديوان الوطين لإلحصاءاالتصال مبختلف املديريات، املصاحل اإلدارية، البلديات، الوالية - 2

مجع البيانات واإلحصائيات األكثر حداثة، وهو ما وفقنا إىل جلبه حبيث حتصلنا على مجيع املعطيات اليت تعد أساسية يف 

 ...، خمتلف الربامج الوالئية والوطنية للتنميةالبحث على الرغم من حساسيتها مثل احلساب اإلداري لبلديات الوالية

: العمل اجلمعوي، النشاط الفالحي من خالل الغرفة العمل الميداني من خالل القيام باستمارات واستبيانات - 3

 الناشط اجلمعوي، إىل خمتلف املديريات، وصوال إىل املدراء من املواطن البسيط إىل المقابالت المختلفةالفالحية...، 

ا أن تفيدنا يف التحليل. تاجلهويني وطرح خمتلف االنشغاالت واالهتماما   اليت من شأ

تبويب وتصنيف املعطيات واإلحصائيات حسب كل فصل من الفصول، ومتثيلها على اخلرائط باستخدام برامج  - 4

يف التحليل واالستنتاج وكذا برامج االستشعار عن  SIGستخدام أنظمة املعلومات اجلغرافية ، وحىت احديثة يف رسم اخلرائط

 خاصة يف متابعة الغطاء النبايت. ILWIS 3,3بعد أذكر منه برنامج الويس 

 (األساليب الكمية يف اجلغرافيا) كما تطلب منا حساب وحتليل اجلداول االستعانة باألساليب اإلحصائية والرياضية - 5

 ، معامل التشتت، منحىن زييف... سيليا نينوف، معامل الرطوبة اجلفاف ل(الرتبة والتكرار)رتب مثل استخدام مصفوفة ال

 أخريا مرحلة الكتابة والتحرير، باالعتماد على مذكرات وحبوث مماثلة. - 6

املناطق اجلبلية يف  أن نكون من وراء هذا العمل قد أسهمنا بقسط ولو يسري بتعبيد دراسة إقليمية عنإذن نأمل 

  والية برج بوعريريج اليت تعاين من قلة هذه الدراسات، وهي كصورة مصغرة عن باقي األقاليم اجلبلية يف وطننا العزيز اجلزائر.

  واهللا ولي التوفيق.                                             

  2016 نوفمبر 08 في :قسنطينة                                                                
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والتحليل خمتلف املصطلحات املفتاحية يف هذه األطروحة: النمو، التنمية، التنمية  هذا الفصل باملناقشة يتناول

االت  الشاملة والتنمية املتوازنة وإعطائها صبغة جمالية، خاصة وأن هذه املصطلحات مطاطية استخدمت يف شىت ا

  والعلوم (العلوم االجتماعية، العلوم السياسية، العلوم االقتصادية....).

وحتديد املناطق اجلبلية، اجلبال والكتل اجلبلية على خمتلف املستويات العاملية،  م هذا الفصل بضبطاهتكما 

ا من أفقر املناطق  ا،  واحمللي ، واالهتمام العاملياإلقليمية واحمللية مث استنتاج الضوابط اليت وفقها حندد هذه األقاليم كو

اليت   باملناطق اجلبلية، واستنتاج خمتلف أبعادها -موضوع الدراسة-ملتوازنة ربط مفهوم التنمية ايف العامل، والعمل على 

   فصول األطروحة.كانت لنا سراجا ومنهاجا يف تناول خمتلف 
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 التنمية: مفاهيم وأبعاد -1

ا عد موضوع التنمية من بني أكثر املواضيع تداوال ونقاشا يف األوساط العلمية والسياسية على اختالف مشاري

ا: العلوم االقتصادية، االجتماعية، السياسية واجلغرافيا والتهيئة اإلقليمية...، لذا فال عجب إذا قلنا أن  وأهدافها وختصصا

  هو األكثر وفرة من حيث املادة العلمية (دراسات وكتب).هذا املوضوع 

ي العصر احلديث أمثال أرسطو، الفكر ومنظر  هفطاحلوضوع قد مت مناقشته من طرف ونظرا ألمهيته، فإن هذا امل 

   1مريدال، سويف، بتلهام، دي كاسرتو، دميون....

ا مثل: التطور، النمو،  التقدم املادي، عند البحث يف العلوم اللغوية والداللة جند أن مصطلح التنمية ومرادفا

آدم امل االقتصاد االجنليزي التحديث والتصنيع....جندها قد استعملت بصورة كبرية يف أواخر القرن الثامن عشر من ع

مل يطرح بقوة يف خمتلف النقاشات العلمية والسياسية إىل  ، إال أن هذا املصطلح2االقتصادية يف خمتلف كتاباتهسميث 

اية احلرب العاملية الثانية    3.حينما انقسم العامل إىل ثالثة عوامل: متقدم، متخلف وسائر يف طريق النموغاية 

  هم المحطات الداللية التي مر بها مصطلح التنمية:وفي ما يلي عرض أل

  

  

  

  

  

  

                                                
جة الفاضلي وحممد عبد احلميد الفاضلي، ط -1  .20، ص 1995 ، االسكندرية،2ج جازيس و ج دمينجو، دراسات يف جغرافية التنمية، ترمجة: حممد علي 
  .2011مربتسب 05بتاريخ  ، www.veecos.netها يف التنمية، صربي احلاج مبارك، املعلومة ودور  - 2

3 - ROGER BPUNET, les Mots de la géographie, dictionnaire critique, 2 éme édition, RECLUS-la 
documentation française, 1992, p145. 
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 االقتصادي: 1للنمو مرادفمصطلح التنمية  -1-1

اية احلرب العاملية الثانية إىل منصف القرن العشرين، وهو تعبري مباشر لوجهة نظر  استمر هذا املفهوم من 

االنتاج والتطور واالزدهار االقتصادي وكذا الزيادة  اليت كانت تعرب عن التنمية بزيادة 2النظريات االقتصادية الكالسيكية

   3الكمية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي.

 ري تشري إىل أن هناك منو اقتصاديكما جتب التفرقة هنا بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية كون هذه األخ

التنمية االقتصادية= نمو اقتصادي+ تغيير في ن أ مبعىن يتبعه تغري يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية،

   4.مختلف الهياكل

امتدت هذه املرحلة من ستينيات إىل مثانينات القرن  التنمية االقتصادية إلى التنمية الشاملة:و و من النم -1-2

ا عملية إحداثفيها وبدأ مسار مفهوم التنمية  5،العشرين جمموعة من التغريات  بالتنمية االقتصادية اليت تشري إىل أ

  6اجلذرية يف جمتمع معني، وزيادة قدرة هذا األخري على االستجابة حلاجات أفراده من خالل استغالل موارده املتاحة.

ولإلشارة فإن التنمية االقتصادية تشمل مجيع األنشطة االقتصادية من صناعة، فالحة، سياحة وخمتلف اخلدمات، 

  7نمية الفالحية والتنمية السياحية حمتواة يف التنمية االقتصادية.لذا جند التنمية الصناعية، الت

                                                
مصــطلح التنميــة عــن النمــو ألن هــذا األخــري قــد حيــدث بصــورة تلقائيــة دون تــدخل  النمــو : لغــة النمــاء ومعنــاه االزديــاد التــدرجيي مــن األجســام احليــة، وخيتلــف - 1

تمع عكس التنمية اليت يكون فيها التعمد (يشبه الفرق بني التطور والتطـوير) أنظـر: زكـي حممـد امساعيـل، التنميـة بـني املفـا هيم االجتماعيـة واألخالقيـة، متعمد من ا
 .150، الرياض، ص1400سعود، العدد  جملة كلية العلوم العربية جلامعة بن

 .3ص  ، د ط، د ت، د م،حسن حممد شعبان، إشكالية التنمية يف الوطن العريب والتخطيط هلا - 2
 .11، ص2004عيسى علي ابراهيم وفتحي عبد العزيز أبو راضي، جغرافية التنمية والبيئة، دار النهضة العربية،  - 3
ا يف اجلزائر، جملة البحوث والدراسات العلمية، جامعة الدكتور حيىي فارس، املدية، أكتوبر، غرييب أمحد، أبعاد التنمية احمل -4  .05، ص 2010لية وحتديا
، ص 2007ن عثمـان حممـد غنــيم وماجـدة أمحـد أبــو الـزلط، التنميـة املســتدامة فلسـفتها وأسـاليب ختطيطهــا وأسـاليب قياسـها، دار صــفاء للنشـر والتوزيـع، عمــا -5

282. 
 سابق.ال وقعاملصربي احلاج مبارك،  -6
، مــذكرة ماجســتري، -حمافظــة طــولكرم–منــال حممــد منــر قشــوع، اسرتاتســجية التنميــة الريفيــة املتكاملــة يف األراضــي الفلســطينية، حالــة دراســة منطقــة الشــعراوية  -7

 .17، ص2009طني، إشراف الدكتور علي عبد احلميد والدكتور ربيع عويس، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلس
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مث انتقل مفهوم التنمية إىل احلقل السياسي يف بداية هذه الفرتة كحقل منفرد يهتم بتنمية بلدان العامل الثالث 

  1.سية، وكذا إقامة خمتلف املؤسسات االجتماعية والسياوالشيوعية حنو الدميقراطية والتعددية السياسية

لريتبط بالعديد من احلقول املعرفية، فأصـبح هنـاك تنميـة ثقافيـة تسـعى إىل رفـع مسـتوى الثقافـة  فهومتطور موالحقا 

تمع وترقية اإلنسان، وكذلك التنمية االجتماعية الـيت تعمـل علـى تنميـة التفـاعالت والعالقـات االجتماعيـة بـني أفـراد  يف ا

تمــع؛ لينتهــي هــذا املفهــوم عنــد  ــتم بــدعم ايــة القــرن العشــرين مبــيالد مفهــوم جديــد للتنميــة وهــي التنميــة البشــرية ا الــيت 

، وذلك استنادا لتقرير األمم املتحدة للتنمية الذي يعترب البشـر هـم الثـروة احلقيقيـة لألمـم، 2قدرات األفراد وحتسني ظروفهم

  .3ن هو صانع التنمية وهو هدفهاوأن التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات البشر، أي أن اإلنسا

قتصــادية، االجتماعيــة، الثقافيــة، مــن خــالل هــذا التحليــل نســتنتج أن هنــاك تــرابط بــني خمتلــف قطاعــات احليــاة: اال

ولكــن كمــا يقــول اخلبــري األمريكــي يف ختطــيط املــدن  ألــربت مــاير أنــه بــدون تنميــة اقتصــادية حقيقيــة يصــبح  ،السياســية...

تمع إذا مل تعتمد أساسا على حتسـني األحـوال االقتصـادية، فإننـا نعجـز علـى الربنامج التنموي عقي ما، ألن عملية تنمية ا

  .4تقدمي اخلدمات االجتماعية، الصحية، التعليمية الالزمة لرفع مستوى معيشة املواطنني

ــتم بقطــاع علــى حســاب آخــر) هــي تنميــة عرجــاء، لــذا جيــب أن   الً ن التنميــة ُكــتكــو إذن فالتنميــة القطاعيــة (الــيت 

وظهـر  5،متكامل تذوب فيها القطاعات االقتصادية واالجتماعية على حد سواء، وهـو مـا اصـطلح عليـه بالتنميـة الشـاملة

      6بعدها مصطلح التنمية املندجمة.

 

                                                
 .68، ص 1984فريديريك هاريسون، املوارد البشرية والتنمية، ترمجة: سعيد عبد العزيز، معهد التخطيط القومي، القاهرة،  -1
 سابق. املوقعصربي احلاج مبارك،  -2
 .18منال حممد منر قشوع، مرجع سابق، ص  -3
 .16املرجع نفسه، ص  -4
لــس الــوطين للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت، 84خرافــة املالتوســية اجلديــدة، سلســلة عــامل املعرفــة، العــدد زكــي رمــزي، املشــكلة الســكانية و  -5 ، ص 1984، ا

435. 
املعمقـة، إشـراف  وم الدراسـاتالعزة بنت حممد حممود، تقييم دور املرأة املوريطانيـة يف التنميـة احملليـة تشـخيص تعاونيـة اجلعريينيـة للـزرايب، رسـالة جامعيـة لنيـل دبلـ - 6

 . 39، ص 2005 -2004الدكتور حممد محيد خباري، جامعة املوىل امساعيل، مكناس، السنة اجلامعية: 
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 :من التنمية الشاملة إلى التنمية المتوازنة -1-3

ة، عن طريق ''إقليدس'' صاحب اهلندسة على األشكال اهلندسي أطلق هذا املصطلح أول منمفهوم التوازن: 

  اإلقليدية، وذلك للداللة على كمال األشكال ومتامها.

ونفس املفهوم أشار إليه الفالسفة واملفكرين أمثال ابن خلدون، البريوين وابن حزم الذي قال عنه:'' إن التوازن 

  1حمال يف الواقع اإلنسان، باعتباره مثال أعال تسعى إليه اإلنسانية.'' 

  كما يعرب التوازن كذلك على املساواة بني طرفني، ومنه أشتق لفظ امليزان.

ْن َخرْ  ﴿قال تعاىل:  اَل َحبٍَّة مِّ َق إِن َكاَن ِمْث ا وَ ئً مُ َنْفٌس َشیْ ِة َفَال تُْظَل امَ ِم اْلِقیَ وْ یَ ْلِقْسَط لِ اِزیَن ا وَ َنَضعُ اْلمَ ى وَ َكَف َنا ِبَها وَ َدٍل َأتَیْ

  2﴾﴾74ِبَنا َحاِسِبیَن ﴿

  وبإسقاط هذا املفهوم على التنمية، تكون التنمية املتوازنة أعال مناذج الكمال والتمام يف التنمية.

ـدف إىل  بـني التنميـة جبميــع جوانبهـا املختلفـة: البيئيـة، العمرانيـة، االجتماعيـة، االقتصــادية... حتقيـق التـوازن والـيت 

  3.استدامتهاوالعمل على متابعتها وتدعيم 

خمـاض طويـل يف رحـم الفكـر التنمـوي، حيـث جنـد أنـه  مفهوم التنمية املتوازنة وليد السـاعة، بـل كـان نتيجـة ومل يكن

  استكملت هيئة األمم املتحدة عقد ثالثة مؤمترات ذات أمهية بالغة: 2002و  1972بني سنيت 

  

  

  

  

                                                
حـواش، قليميـة، إشـراف عـالوة بلياسني مرحيي، التوازن البيئي والتنمية السياحية املستدامة لوالية عنابة، رسالة ماجستري يف علـوم التهيئـة العمرانيـة فـرع التهيئـة اإل - 1

 .                       08، ص 2010جامعة منتوري، قسنطينة، 
   .47القرآن الكرمي، سورة األنبياء، اآلية  - 2
 . 09، ص2006حسن قدور الرفاعي، التنمية املستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية، أوراق أعمال املؤمتر اخلامس لإلدارة البيئية، تونس،  - 3
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اإلنســان، والثــاين يف ري  حتــت شــعار مــؤمتر األمــم املتحــدة حــول بيئــة 1972األول عقــد يف ســتوكهومل (الســويد) 

حتـــت شـــعار مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة حـــول البيئـــة والتنميـــة، والثالـــث انعقـــد يف جوهانســـبورغ  1992ودي جـــانريو الربازيليـــة 

  1 حتت شعار مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة. 2002(جنوب إفريقيا) 

شفه من أمساء وشعارات ستكتطور، وهو ما ن لةنستنتج بأن مفهوم التنمية يف حافمن خالل هذه املؤمترات 

صدر عن نادي روما تقرير ''حدود  1972مؤمترات األمم املتحدة للتنمية، ويربز كذلك يف خمتلف التقارير؛ ففي سنة 

ة التنمية'' اليت شرح فيها حمدودية املوارد مقابل ارتفاع معدالت االستهالك، وهو ما ال يفي باحلاجات املستقبلية للساكن

  يف العامل.

صدرت وثيقة رمسية تنبه العامل إىل ضرورة حتقيق توازن بني ما حيصده االنسان من موارد وقدرة  1980ويف سنة 

  األنظمة البيئية على العطاء.

صدرت عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية تقرير: '' مستقبلنا املشرتك'' الذي جاءت فيه دعوة إىل  1987ويف 

وتلبية حاجيات السكان يف حاضرهم ومستقبلهم، دون االحالل بقدرة األنظمة البيئية على وارد البيئية احلفاظ على امل

  العطاء املوصول.

انعقد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية وطرحت فيه فكرة التنمية املستدامة، وصدر عنه جدول  1992ويف 

  ب أن تسرتشد به األمم يف جمال التنمية.، تضمنت أربعني فصال جاء فيها ما جي21أعمال القرن 

انعقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لرياجع حصيلة استجابة العامل لفكرة التنمية  2002ويف سنة 

  املستدامة.

                                                
ة ماجســتري يف ليب، التنميـة الريفيــة املســتدامة يف إطـار سياســات اســتخدام املـوارد الطبيعيــة املتجـددة، دراســة مقارنــة بـني اجلزائــر، املغــرب وتـونس، رســالريـاض طــا - 1

 .09، ص 2011 -2010العلوم االقتصادية ، 
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على البيئة  ال تقوم فقط توازنةن التنمية املأخلص إىل فكرة مفادها  2002إىل  1972وعليه فالفكر التنموي من 

تمع.عليها ر اليت خيلفها اإلنسانواآلثا   ، بل تقوم أبعاد ثالث: البيئة، االقتصاد وا

ا دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية، وجند أن منطقة التداخل (التقاطع) عند  عند اعتبار هذه الدعائم على أ

ة التقاطع وبالتايل زادت رفاهية املركز متثل رفاهية االنسان، فكلما اقرتبت هذه الدوائر من بعضها البعض ازدادت منطق

    1االنسان.

  أبعاد التنمية المتوازنة: -2

  : 2للتنمية املتوازنة أبعاد عدة هي

 البعد القطاعي: -2-1

   ...دف رفع مستوى املعيشة واحلد من التوازن بني خمتلف القطاعات االقتصادية: الفالحة، الصناعة والتجارة

 3النتاجية واملقومات التنموية للمنطقة.وازن بني القاعدة ابشرط أن تُ الفقر، 

  ؛ أي جيب أن يكون مسار التنمية االقتصادية بنفس املوازنة بني التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية جبميع أبعادها

 النسق مع التنمية البشرية، بل جيب أن تأخذ التنمية االقتصادية بيد التنمية االجتماعية.

 ي:البعد االجتماعي والبشر  -2-2

  بعبارة أخرى توسيع خيارات احلياة لتمكني األفراد من العيش حياة طويلة، صحيحة، وكذا احلصول على املعارف ،

 االرتقاء بالرفاهية االجتماعية. 

  ،1استنزاف املوارد الطبيعية.يف  تواحلد من ظاهرة الفقر كون هذه األخرية سبب 4توفري مستوى معيشي حمرتم 

                                                
 .22منال حممد منر قشوع، مرجع سابق، ص  - 1

2 - PASTY HEALEY, Blanced developpement univercity of new castle, UK, February 2002, N P   
العربية السعودية، نقال عن: أمحد بن جابر اهللا اجلار اهللا وبدر بن عبد الرمحان النعم، حتليل وتنميط ألمكانيات التنمية اإلقليمية يف املنطقة الشرقية للمملكلة  - 3

swidg.arabblogs.com ،200808، ص.    
 .05، مرجع سابق، صغرييب أمحد -4



 

 

  25

  

 :البعد المجالي -2-3

  الية، وذلك من خالل التوزيع العادل حتقي ايل بني األقاليم اجلبلية وباقي األقاليم واحلد من الفوارق ا ق التوازن ا

 2للثروة واالستثمارات ومراعاة خصوصية البيئة اجلبلية الوعرة.

  ة والالمركزية يف تسيري األقاليم املوازنة بني التنمية احمللية (االقليمية) والقطرية، مبعىن أن يكون هناك تناغم بني املركزي

اجلبلية، وهذا ال يتأتى إال بإشراك مجيع الفاعلني يف جمال التنمية من سلطات مركزية والمركزية، جمتمع مدين جبميع 

م.3أطيافه، وأفراد  4... حبيث ال تستثين أحد ومتكن للناس املشاركة يف اختاذ القرارات اليت على حيا

 البعد العمراني: -2-4

   من حيث حجمها، موقعها ووظيفتها، فالتجمعات العمرانية ازنة العمرانية بني خمتلف التجمعات العمرانية اجلبلية املو

ا، جومورفولوجية جماهلا ووظيفتها االقتصادية.  اجلبلية هلا ميزة خاصة استنبطتها من اخلصائص البشرية لسكا

 البعد البيئي:  -2-5

  ا من جهة ثالثة يسرتعي هشاشة األنظمة البيئية اجلبلية من جهة وثرائها من جهة ثانية وتدين مستوى معيشة سكا

... من خالل استغالهلا بعقالنية وضمان الوراثيةاحملافظة على املوارد املتاحة: الرتبة، املاء، النبات، املوارد ذلك 

 استدامتها لألجيال الالحقة.

 

  

                                                                                                                                                            
 -2005عـــة اجلزائـــر، زروخــي يامسينـــة، إشـــكالية التنميـــة املســـتدامة يف اجلزائــر، رســـالة ماجســـتري يف العلـــوم االقتصـــادية، كليــة العلـــوم االقتصـــادية والتســـيري، جام -1

 .05، ص2006
 . 282عثمان حممد غنيم، مرجع سابق، ص  -2
 .  54، ص 2006التنمية املستدامة، أوراق املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية، تونس،  سالمة ساملان، تأثري التجارة الدولية على -3
 .22، ص 2000حممد مصطفى األسعد، التنمية ورسالة اجلامعة يف األلفية الثالثة، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت،  - 4
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  المناطق الجبلية:  -3

  : ليةوالمناطق الجب مفهوم الجبل -3-1

ا  هناك إمجاع يف األوساط العلمية على أن اجلبال هي أعال مظهر تضاريسي على سطح األرض، تتميز بقاعد

  2وعليه فهي تشرف على مجيع املناطق اليت جتاورها (هي األراضي املرتفعة عما حوهلا).، 1الواسعة وقممها الضيقة

 1000د اجلبال، فالبعض يدرج ارتفاع معني مثل لكن االختالف احلاصل هو يف املؤشرات األساسية اليت حتد

... يف حني أن البعض اآلخر يضيف إىل االرتفاع  4مرت يف بريطانيا 600، حوايل 3مرت) يف الوم أ 300قدم ( حوايل 

ي مؤشر االحندار، وهو ما أقرته األمم املتحدة يف تعريفها للجبال من خالل برناجمها حلماية املناطق اجلبلية: '' ... ه

  .61985؛ وهي نفس املؤشرات اليت تبناها قانون اجلبل الفرنسي 5مناطق مرتفعة وشديدة االحندار''

 7فإن املناطق اجلبلية هي كل الفضاءات املشكلة من سالسل، أو من كتل جبليةحسب القانون الجزائري أما 

او  يئة تتميز مبميزات جغرافية كالتضرس واالرتفاع واالحندار، وكل الفضاءات ا رة هلا واليت هلا عالقة باالقتصاد وبعوامل 

   اإلقليم، واألنظمة البيئية للفضاء اجلبلي املقصودة اليت تعد بدورها مناطق جبلية.

  

  

  
                                                

، بتـاريخ: www.islamahediyya.net، نقـال عـن موقـع: 2010، أفريـل 39العـدد  ، اجلبال وأنواعهـا، جملـة ناشـيونال جيوغرافيـك، إســـــــالم أمحديـــــــة -1
 .2011سبتمرب 

 .2011مربتسب 05بتاريخ  www.geosyr.comعبد اللطيف حممد أبو العطا، اجلبال والسياحة اجلبلية، كلية العلوم، جامعة طنطا، نقال عن موقع:  -2
3- www.geoatlas_goodearths.com . , Septembre 2011. 

  سابق. املوقععبد اللطيف حممد أبو العطا،  - 4
5  - www. Enep.wcmc.org .  Septembre 2011. 
6- Journal officiel de la république française, loi n 85-30 du 9 Janvier 1985 relative au développement 
et protection de la montagne, p320.    

مجـادى  05املـؤرخ يف  03-04اليت تشكل كيانا جغرافيا، اقتصاديا واجتماعيا منسجما، أنظر اجلريدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة، القـانون هي املناطق اجلبلية  -7
  .12، ص2004يونيو 27، 41م، املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية املستدامة، العدد 2004يونيو  23هـ ، املوافق لـ 1425األوىل 
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  أصناف المناطق الجبلية:  -3-2

  :نشأتهاعلى أساس  -3-2-1

ا والعوامل اليت أدت إىل تكوينها واألزمنة اجليولوجية اليت ترجع   إليها فهناك: فمن حيث نشأ

 .وهي على شكل خمروط بركاين الجبال البركانية: -

 وهي الناجتة عن االنكسارات الصخرية جراء رفع كتل صخرية وهبوطها. :أو االنكسارية الجبال الصدعية -

  1 عظمى، مث تعرضت لعمليات رفع تكوينية مما أدى إىل رفعها. تكونت يف أحواض حبريةالجبال اإللتوائية:  -

  :بوغرافيو الطامل أساس الع على -3-2-2

احلقائق اجلغرافية كالعلو واالحندار، وعمال مبقاييس التجـانس  حسب اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية وبناءا على

يئة اإلقليم، تصنف املناطق اجلبلية    : 2قسامأ 4ىل حسب ارتفاعها إاالقتصادي والبيئي للمناطق اجلبلية مع عوامل 

 لية.مناطق جبلية عا - 1

 مناطق جبلية متوسطة االرتفاع. - 2

 مناطق سفوح اجلبال. - 3

 مناطق جماورة. - 4

  

  

  

                                                
 سابق. املوقع  عبد اللطيف حممد أبو العطا،  -1

2   - Décret exécutif  n°05-469 du 10 décembre 2005 fixant les études et les consultations préalables 
requises ainsi que l’ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre la 
détermination et le  classement des zones de montagnes ainsi que leur regroupement en massifs 
montagneux. 
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 وأضافت اللجنة الوزارية املشرتكة إىل التصنيف السابق عتبات االرتفاع هلذه املناطق على النحو التايل:

 م.1600 أكثر من اطق اجلبلية العالية:املن - 2

-1200م ومن 1200 - 800ان من ، وهي نوعم1600 -800املناطق اجلبلية متوسطة االرتفاع ما بني  - 3

 م.1600

 م.800-400قدام اجلبال واملنحدرات أ - 4

أما حسب برنامج هيئة األمم من أجل البيئة وبالتعاون مع المركز العالمي للحفاظ على الطبيعة إلى ستة 

  1يلي:أصناف كما 

  

المناطق الجبلية في العالم من خالل تصنيف برنامج األمم المتحدة للبيئة 
حسب االرتفاع

21%
18%

1%9%6%
45%

أكثر من 4500 م 3500- 4500 2500-3500

1500-2500 1000-1500 300-1000

  
  

                                                
1 - PNUE-CMVC, 2000 (www.unep-wcmc.org), Octobre  2011  

01 

2011PNUE-CMVC, 2000 (www.unep-wcmc.org) Octobre. 
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 من املساحة اجلبلية يف العامل. ℅ 6، وتشكل حوايل مرت 4500املناطق اليت يفوق ارتفاعها  - 1

 من املساحة اجلبلية يف العامل. ℅ 9مرت، متثل حوايل  4500- 3500 - 2

 من املساحة اجلبلية يف العامل. ℅ 1مرت، متثل حوايل  3500- 2500 - 3

 من ℅ 18، وتقدر مساحتها يف العامل بـ °2مرت، ومنحدر سفح اجلبل يساوي أو أكثر من  2500- 1500 - 4

 املساحة اجلبلية يف العامل.

من  ℅ 21، وتقدر مساحتها يف العامل بـ °5مرت، ومنحدر سفح اجلبل يساوي أو أكثر من  1500- 1000 - 5

 املساحة اجلبلية يف العامل.

مرت، وهي متثل أكرب مساحة  300مرت، والفارق احمللي يف االرتفاع بني القمة والوادي أكثر من  300-1000 - 6

 من املساحة اجلبلية يف العامل. ℅ 45يف العامل بنسبة 

، وهي موزعة يف العامل كما هو ²مليون كلم 35.8وحسب نفس املصدر فإن املساحة اجلبلية يف العامل تقارب 

  ). 02مبني يف الشكل البياين رقم (

توزيع مساحة المناطق الجبلية في العالم حسب االرتفاع
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م  6العامل تتواجد يف قارة األنرتاكتيكا ( نالحظ أن أكرب مساحة جبلية يفواخلريطة من خالل الشكل البياين 

م   4، تليها أمريكا الشمالية وروسيا الفيدرالية بأكثر من ²م كلم 5.5)، تليها منطقة الشرق األقصى بأكثر من ²كلم

،  أما أوربا و أقصى جنوب شرق ²مليون كلم 3، تأيت بعد ذلك أمريكا اجلنوبية وإفريقيا والشرق األوسط حبوايل ²كلم

ا حبوايل  آسيا ، يف حني أن باقي مناطق العامل مثل أسرتاليا، الكراييب، ²مليون كلم 2(القارية) فتقدر املساحة اجلبلية 

ا مساحات قليلة ال تتعدى    .²ألف كلم 200احمليط اهلادي تتواجد 

  
  

 

 

 

  http://www.wesco-family.fr/33995020-carte-murale-en-relief-monde.html 
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  خصائص ومميزات المناطق الجبلية: -3-3

علــى خمتلــف األصــعدة: الطبيعيــة واإليكولوجيــة،  اتعــد املنــاطق اجلبليــة يف العــامل ذات أمهيــة بالغــة، وتلعــب دورا بــارز 

  اسية، فهي متتاز مبا يلي:االقتصادية والبشرية وكذلك السي

 ا الصـعود إىل األعلـى  ، وجتـربه علـى طبيعية للمياه يف العامل، بسبب اعـرتاض التكوينـات اجلبليـة حلركـة اهلـواء خزانات إ

 حيث يتكاثف كغيوم، ويسقط على هيئة أمطار وثلوج.

اليت غالبا ما تسقط فيها كميات على شكل ثلوج وجليد، لتنطلق كمياه ذائبة خالل فرتات الدفء، كما ختتزن املياه 

من املياه اجلارية يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة،  ℅ 90إىل  70ضئيلة من األمطار؛ إذ تعترب اجلبال مصدر حوايل 

  يف املناطق املعتدلة. ℅ 60إىل  30وحنو 

  20إنتاج األمساك، و  من ℅12من خالل مسامهتها بـ العاملي،  مسامهة كبرية يف االقتصاداملناطق اجلبلية تساهم 

اجلبال تعد املوطن ، وأكثر من ذلك ف1من الغذاء عن طريق الري ℅ 40من إنتاج الطاقة الكهربائية وحوايل  ℅

من سكان العامل، وهي عشرون نوعا من  ℅ 80األول للعديد من النباتات اليت تعد حاليا الغذاء الرئيسي حلوايل 

  2...بينها البطاطا يف جبال األنديز والذرة

  ا بيئة مساعدةي  مناطق ثراء وتنوع بيولوج يةلاملناطق اجلبتعد مبختلف أصنافها من  احليوانات الربيةلتكاثر شىت  كو

  .من املساحة الغابية يف العامل ℅ 23حتتوي على حنو  حبيث، من جهة أخرى نتشار الغابات وكثافتهاالو  جهة،

ا تظل عرضة ملختلف العوائق واليت تستمدها من على الرغم من كل هذه اخلريات اليت حتتويها اجل بال، إال أ

  شخصيتها الطبيعية، وتكمن فيما يلي:

                                                
1 - www.Fao.org, Juin 2014. 
2 -UNEP word conservation Monitoring center, Mountain Environments, Mountain Watch, 
Sawinrove imagining, UK 2002, P25.   
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 ارتفاع نسبة التساقط واخنفاض درجات احلرارة إىل حتت الصفر، مما يؤدي إىل بروز ظاهرة  1قساوة الظروف املناخية)

 .2اجلليد

 ا احلادة، اليت تساهم يف احلد من استخدام امل ، وغسلها من كننة، ويف زيادة حدة التعرية امليكانيكية للرتبةاحندارا

ا الرئيسية.    3مكونا

 قات، الرباكني والزالزل.كما تعترب كذلك عرضة ملختلف الكوارث الطبيعية كاالنزال..  

ا تضم حوايل 2003 وحسب منظمة الفاو سنة ، فاملناطق اجلبلية يف العامل أما بشريا  مليون نسمة، أي 700فإ

منهم يتواجدون يف البلدان النامية، غالبيتهم من الشباب والكهول (جمتمع  ℅ 90فردا يف العامل،  12فرد من بني 

  4شاب).

تمعات اجلبلية يقدر من الناحية الصحية والثقافية ، وحسب تقارير منظمة الصحة العاملية فإن أمد احلياة يف ا

  د النساء.بستني سنة عند الرجال و اثنتني وستون سنة عن

الفقر، احلرمان الصحي ريفية ويعانون من سوء التغذية،  مراكزيعيشون يف هذه املناطق سكان من  ℅70 كما أن

 11دولة يف العامل دق فيها ناقوس اخلطر يف  59، وحسب إحصائيات منظمة الصحة العاملية فإنه من بني 5والتعليمي

  6اكستان، بوليفيا، الكامرون...ونغو، جيبويت، الالووس، بمثل: الكدولة جبلية  29 ضمنهاتوجد  2011أكتوبر 

بالدرجة األوىل الزراعة املعاشية، أي تلك الزراعة املوجهة لالستهالك  والنشاط الرئيسي لسكان اجلبال فه أما

  احمللي، لذا ففكرة الربح واملتاجرة باملواد الغذائية ضعيفة جدا.

                                                
1- Journal officiel de la république française, op cit, p320.    
2- Jean Manuel Balielle et Franco Mattioli , la montagne et la sécurité alimentaire, Journée 
internationale de la montagne 2012, division de l’évaluation, de gestion et de la conservation et 
l’agriculture, Viale delle Terme di Caracallea, Italy, sans page.   
3- Journal officiel de la république française, op cit, p320.    
4- www.Fao.org, Juin 2014. 
5- www.enep_wcmc.org, Juin 2014. 

 .املوقع السابقمنظمة الصحة العاملية،  - 6
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من امللكيات تقل  ℅ 79ارية، فحسب منظمة الفاو فإنه حوايل إىل ذلك حمدودية امللكيات العق باإلضافة

 1995.1هكتارات سنة  10مساحتها عن 

تمعات اجلبلية إذن تعيش يف عزلة سببتها العوامل الطبيعية ، أضف إىل ذلك انتشار ظاهرة بالدرجة األوىل فا

  الفقر، التهميش وانعدام اخلدمات والتجهيزات األساسية.  

  لمي بالمناطق الجبلية وبضرورة تنميتها:االهتمام العا -3-4

تعترب اجلبال يف العامل مادة دمسة، تشرتك يف دراستها خمتلف العلوم؛ لذلك ظهرت جمموعات علمية متعددة 

ألكسندر هو التخصصات تعىن باجلبال، وكان االهتمام يف البداية منصبا على اجلانب الطبيعي (أول من درس اجلبال 

ربط الظواهر الطبيعية باالرتفاع، مث طور Alexander Von Humboldt (1769 - 1859)  فون مهبولت

؛ ولكن بعد االلتفات إىل السكان املهمشني فيها وظروفهم القاسية، توجه )2النظرية كارل ترول على جبال األلب هذه

  الباحثون من خمتلف العلوم االجتماعية لدراسة سكان املناطق اجلبلية.

 la revue de géographieسباقة يف ختصيص جملة علمية تعىن باجلبال هي ولقد كانت فرنسا ال

Alpine  جلنة من طرف  1968، مث استحدثت يف سنةCarl Troll  ضمن االحتاد اجلغرايف العاملي لدراسة بيئة

تبنته  MABبـ له  زاملناطق املرتفعة، وقادت دراسة هذه اللجنة إىل صياغة برنامج حبث عن االنسان والغطاء احليوي رم

  منظمة اليونسكو خالل عقد السبعينيات من العقد املاضي.

تاريخ  1989اية اسة واملنظمات غري احلكومية إىل غيف العامل على حالته بعيدا عن طاولة الساستمر وضع اجلبال 

 The Himalaya dilemma: reconciling  جبال الهيمااليا'' معضلة''كتاب:   صدور

development and conservation.  ْهلمؤلفي :Messrli and Ives ا العامل على وضعية ، واليت عرف 

  وتراجع مواردها. بيئيةجبال اهليمااليا وتدهور حالتها ال

                                                
1- www.Fao.org, Septembre 2012. 

 .77، صمرجع سابقأمحد حممد عبد العال،  - 2
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ودي جانريو يف مؤمتر ري 21من أجندة القرن  13وجراء اجلدل الذي أثري حول هذا املوضوع، فقد جاء الفصل 

  .1لية والعاملية ضمن برنامج عمل عاملي متكاملليحدد املسؤولية احمل 1992بالربازيل 

السياسي والعلمي إىل ضرورة االلتفاتة إىل بعد هذا املؤمتر الذي يعد حجر الزاوية يف توجيه الرأي العام العاملي 

ة اجلبال ومحايتها، حاول بعض األكادمييني وخمتلف األوساط العلمية جتميع أنفسهم من أجل تبادل اخلربات وبناء قاعد

اجتمع أكادمييون قصد استحداث مركز دويل لتبادل املعرفة واخلربة املتعلقة  1996معلومات، لذلك جند أنه يف سنة 

بإقليم كارا كوران اجلبلي يف باكستان هدفه مجع األحباث واخلرائط واملقاالت، وكل ما يتعلق باإلقليم أرضا وشعبا، وجراء 

  ىت حدد أسبوعا سنويا خاص باجلبال يف شهر أفريل من كل سنة.ذلك زاد االهتمام باجلبال يف باكستان ح

تعىن عقدت األكادميية امللكية السويدية للعلوم السلسلة الثالثة من اجتماعات خمتصة  1999ويف سبتمرب 

  باجلبال.

 1998عام  ما يف بريطانيا فقد حاولت اجلمعية اجلغرافية الربيطانية، وبالتعاون مع معهد اجلغرافيني الربيطانينيأ

ا، ودعمت ذلك بصفحة على الشبكة الدولية لتوفري  استحداث جمموعة من التخصصات العلمية املهتمة باجلبال وبيئا

ا يف كل سنة منذ سنة    .2000قاعدة بيانات عن اجلبال، وتعقد اجلمعية مؤمترا

عن  إخباريةنشرية  إصدارافة إىل وبنفس الطريقة تعاملت اجلمعية اجلغرافية األمريكية مع موضوع اجلبال، باإلض

  اجلبال.

تم بدراسة املناطق اجلبلية يف تمامات، عملت األإضافة إىل هذه االه وساط العلمية على ختصيص جمالت بعينها 

، ويف   Journal of Alpine ; Mountain Reserch and development Journalالعامل مثل: 

  .2لعدد شهر ديسمرب National Geographicجمالت أخرى خصصت أعداد بكاملها مثل جملة: 

                                                
، 2002فيفـري  08جـانفي  إىل  28ر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، مـن هيئة األمم املتحدة، تقرير جلنة التنمية املسـتدامة بوصـفها اللجنـة التحضـريية ملـؤمت - 1

 .09، ص2002نيويورك، 
2 - www.4geograpy.com/vb/attachement.php  ــــــالين، جغرافيـــــــــــــة اجلبـــــــــــــال نقبـــــــــــــال عـــــــــــــن موقـــــــــــــع ، بتاريخ  مضــــــــــــر علــــــــــــي الكيــــــ

  .2012أكتوبر 
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ا، أطلقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ويف خضم هذه املناقشات العلمية والسياسية عن املنظومة اجلبلية وبيئا

منظمة الفاو التحضري هلذا اليوم واالحتفال به  ديسمرب من كل سنة وتولت 11يوما عامليا للجبال، وهو اليوم املصادف لـ 

  1سنويا.

بعد هذا االجناز العاملي، بدأت تتغري وجهات نظر العديد من الساسة واالقتصاديني والباحثني، كما تعمقت رقعة 

تمع الدويل ألمهية املناطق اجلبلية وهشاشة مواردها الطبيعية وصعوبة العيش فيها.   إدراك ا

جملسا يف خمتلف دول  78الفاو هذا االجتاه أكثر عندما عملت على مجع وتأسيس حوايل  وقد عززت منظمة

ا   .، كما تتوىل عمل التنسيق األنشطة اخلاصة بتثمني ومحاية املناطق اجلبليةالعامل مهتم باملناطق اجلبلية وبيئا

اكة اجلبل، والذي هيئات أخرى على ميثاق شر  38منظمة حكومية و  15دولة و 40وقعت  2004ويف سنة 

دف إىل ما يلي:   يعود تاريخ تأسيسه إىل مؤمتر جوهانسبورغ، و

  .إجياد أرضية مشرتكة لألحباث ورسم سياسات متجانسة لتنمية ومحاية املناطق اجلبلية 

  اجلهود املتعلقة بأعمال التنمية،  وضع أجندة سياسية، اقتصادية واجتماعية على مستوى الكرة األرضية لتنيسق

  مساعدة البلدان على جتنب األخطاء وتنفيذ مبادرات ناجحة يف املناطق اجلبلية.و 

موعة املختصة باجلبال يف املنظمة: ''  وعن دور منظمة الفاو يف هذه الشراكة يقول دوغالس ماكغواير رئيس ا

تياجات األعضاء، وضمان ستوفر املنظمة دعما هاما لألعضاء، خاصة يف جمال املعلومة واالتصال من أجل اإليفاء باح

 2قدرة الشراكة على حتقيق وعودها بأن تصبح آلية تعاونية أكثر فاعلية للعمل يف املناطق اجلبلية.''

  

  

                                                
1- www.Fao.org, Septembre 2012. 
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ومن أجل تنظيم عملية املراقبة الدولية ملا جيري يف املناطق اجلبلية، فقد حدد موقع مراقبة ووجهت دعوات 

العلمية للمشاركة يف برنامج دويل يغطي الكرة األرضية هلذا الغرض،  للمنظمات احلكومية وغري احلكومية واملؤسسات

لذلك مت استحداث موقعا إلكرتونيا على الشبكة الدولية ملنتدى اجلبل هدفه تبادل املعرفة واملعلومة واحلوار يف املشاكل 

  اليت تتعلق باجلبل.

عظم دول العامل ال متلك سياسات أو قوانني على الرغم من كل هذه اجلهود العاملية املهتمة باجلبال، إال أن م

ا أن متكن سكان هذه املناطق من إدارة    نظم البيئية للجبال على حنو فعال.الخاصة باجلبال من شأ

أن اجلبال مل تسرتعي اهتمام صانعي القرارات السياسية واملخططني  2003يف وكما ورد يف تقرير منظمة الفاو 

خر، وعليه فإن قانون اجلبل ما زال يف مرحلة الطفولة، وال يوجد يف الوقت احلاضر إال بعض االقتصاديني إال يف وقت متأ

  1القوانني القطرية يف بعض البلدان مثل: فرنسا، جورجيا، إيطاليا، سويسرا وأكرانيا...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- www.Fao.org , Septembre 2012. 
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 الجبال في الجزائر ومدى االهتمام بها: -3-5

  الجبال في الجزائر: -3-5-1

ـا منـاطق ذات احنـدار شـديد ويزيـد ارتفاعهـا يف بعـض احلـاالت عـن كما سـبق وأن عر  م، وهـي 500فنـا اجلبـال بأ

، وهي تنقسم إىل ثالثة وحدات جبلية كربى، ختتلف فيما بينها من %65حتتل نسبة معتربة من مشال اجلزائر تقدر حبوايل 

اخلصـائص البشـرية واالقتصـادية لسـاكنتها، وهـي  حيث اخلصائص اجلومورفولوجية، املوقـع اجلغـرايف، الـزمن اجليولـوجي وكـذا 

  كالتايل:

  

.   
 , Mars 2015  http://www.carte-du-monde.net/pays-14-carte-topographie-

 الجزائر طبيعيا 02خ
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من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغريب، أي من  متتد هذه السلسلةسلسلة األطلس التلي:  -3-5-1-1

ا هي ال لة جبال تلمسان يف احلدود املغربية اجلزائرية إىل جبال سوق اهراس عند احلدود اجلزائرية التونسية، أعلى قمة 

  خدجية.

، م2308جبال جرجرة  م1843، البابور م1406سوق أهراس  نذكر: هلذه السلسلةاملكونة من بني أهم اجلبال 

ــــان  ،  م1415، الظهــــرة م1985 سالونشــــري، م1415، التيطــــري (املديــــة) م1629البليــــدي  ، األطلــــسم1417البيب

   م.1833تلمسان 
لألطلس التلـي، لكنهـا متيـل جنوبـا كلمـا  سلة موازيةمتتد هذه السلسلسلة األطلس الصحراوي:  -3-5-1-2

اجتهنـا غربــا؛ وهــي كتلــة جبليـة مرتابطــة قدميــة التكــوين، وأقــل احنـدارا مــن السلســلة التليــة، ومـن أهــم جبــال هــذه السلســلة: 

والنمامشـــــة  م2326، األوراس م1902، احلضـــــنة م1570، أوالد نايـــــل م2008، العمـــــور م2236جبـــــال القصـــــور 

  م.1338

وهي مرتفعات ذات منشأ بركاين، صخورها صلبة قدمية التكوين، توجد  كتلة الهوقار والتاسيلي:-3-5-1-3

   1م.2918ا أعلى قمة باجلزائر وهي قمة تاهات 

ـــو عـــن اقتصـــاديا  ـــك مبســـاحة ترب ـــر باالقتصـــاد الفالحـــي الرعـــوي، وذل ـــة يف اجلزائ ـــاطق اجلبلي ـــاز املن  7190008متت

ــال ؛ ملســاحة الوطنيــةمــن ا %3,66، أي بنســبة هكتــار غابــات وأحــراش،  ماليــن هكتــار 03حيتــوي علــى حــوايل هــذا ا

  من املساحة للزراعة وطنيا). % 43,5مليون هكتار مساحة صاحلة للزراعة ( 3.5وحوايل 

علـى الـرغم مـن هـذا فـإن االقتصــاد اجلبلـي يف اجلزائـر الـذي يعتمـد علــى الفالحـة، تربيـة احليوانـات، الرعـي... يبقــى 

ممـا جيـرب السـاكنة الـيت هـي مـن الشـباب إىل اهلجـرة حنـو أقـاليم   مناصـب العمـل وخلـق الثـروة،ف وغري قادر على توفريضعي

  أخرى وإىل قطاعات تدر عليهم األموال واألرباح كاخلدمات والتجارة.

                                                
 .25، ص 2010اهلادي قطش وعبد الرمحان أمحد إدريس، أطلس اجلزائر والعامل طبيعيا، بشريا، اقتصاديا وسياسيا، دار اهلدى عني مليلية، اجلزائر،  -1
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 هم شــبابمــن % 50 مــا يربــو عــن، مــن ســكان اجلزائــر % 35املنــاطق اجلبليــة يف اجلزائــر أزيــد مــن تضــم  :بشــريا

  1 حسب آخر تعداد عام للسكن والسكان.

  

  

  
                                                

1 - ONS, RGPH 2008. 

 شمال الجزائرفي المناطق الجبلية  03خ

 نطقة ، نحو استراتيجية حديدة في المكافحة، دراسة حالة ممواجهة التصحرالمناطق الجافة في الدراجي دباش، األوساط الفيزيائية في

 . 09، ص 2006رسالة ماجيستر، جامعة الحاج لخضر باتنة، مدوكال وبيطام، 
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 االهتمام الجزائري بالمناطق الجبلية:  -3-5-2

العناصــر الشــاهدة علــى الوطنيــة اجلزائريــة منــذ فجــر التــاريخ إىل يومنــا هــذا، نظــرا لتعلــق تعــد اجلبــال يف اجلزائــر أحــد 

ـــا أال وهـــم األمـــازيغ التارخييـــة (الرومـــان، الفـــتح اإلســـالمي، التواجـــد العثمـــاين،  علـــى مـــر الفـــرتاتو  الســـكان األصـــليني 

  االستعمار الفرنسي)، وهذا نظرا حلصانتها األمنية وكذا الغذائية.

ـا يبقـى حمتشـما، فلـم يـتم صـدور قـوانني وقـرارات  بالرغم من هذه األمهية البالغة إال أن اهتمام السـلطات اجلزائريـة 

ذه املناطق كفضـاءات  ؛ 2000مسـتقلة وبضـرورة تنميتهـا إال يف بدايـة األلفيـة الثالثـة، أي مـع مطلـع سـنة صرحية خاصة 

هذا بالرغم من أن اجلزائر أمضت على مجيع القرارات العاملية اخلاصة بالتنمية املستدامة هليئة األمم املتحدة بـدءا مـن مـؤمتر 

  ريو دي جانريو.

ــة املســت 2001يف ســنة  - يئــة اإلقلــيم والتنمي دامة الــذي يهــدف إىل مكافحــة النــزوح الريفــي وتنميــة صــدر قــانون 

  1املناطق املهمشة (من بينها اجلبال)، احملافظة على البيئة واألنظمة البيئية (من بينها النظام البيئي اجلبلي).

، ومت إدراج 2أصــدر املشـرع اجلزائــري مجلــة مـن القــوانني حلمايــة البيئـة واألنظمــة البيئيــة 2003يوليــو  19ويف سـنة  -

ضمنها املبادئ املتفق عليها يف مؤمتر ريو بالربازيل وخمتلف اآلليات حلماية األنظمـة البيئيـة اهلشـة، إال أنـه مل يكـن 

 باألنظمة البيئة اهلشة لوحدها. دهناك قرار جريء ينفر 

  

                                                
يئة اإلقليم والتنمية املستدامة،  - 1  .77هـ، العدد  1422رمضان  30املوافق لـ  2001ديسمرب  15 ملؤرخ يفااجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون 
املتعلق حبماية البيئـة يف إطـار التنميـة  2003يوليو  19املوافق لـ  1424مجادى األوىل  19املؤرخ يف   10 - 03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون  - 2

 .43املستدامة، العدد 
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إطـار  كانت مفصلية ومهمة للجبال يف اجلزائـر، وذلـك بصـدور قـانون محايـة املنـاطق اجلبليـة يف  2004إال أن سنة 

يف بابني،  الفصل األول مـن هـذا البـاب خصـص للتعريـف باملنـاطق اجلبليـة والكتـل ، حبيث جاء القانون 1التنمية املستدامة

  اجلبلية، أما الفصل الثاين فخصص لتصنيف املناطق اجلبلية.

  يدان وذلك بغرض:اهتم بتهيئة املناطق اجلبلية وآليات جتسيد ذلك يف املأن الباب الثاين من هذا القانون غري 

شاشة املناطق اجلبلية. -  التكفل 

 التكفل بالعوائق الطبيعية للمناطق اجلبلية. -

 التكفل بالطابع التنموي املستدام للمناطق اجلبلية وباجلانب البشري. -

كما شدد هذا القانون على األخذ بعني االعتبار خصائص هذه املناطق يف إعـداد خمططـات التهيئـة وإجنـاز خمتلـف 

ـــل ومعـــه صـــندوق اجلبـــل خيصـــص لـــدعم متويـــل األنشـــطة، مشـــا لـــس الـــوطين للجب ريع التنميـــة مـــن جهـــة، وإىل تأســـيس ا

ــة بــني خمتلــف الكتــل  الي ــار الفروقــات ا ــة، مــع األخــذ بعــني االعتب ــة وتأهيــل املنــاطق اجلبلي والعمليــات اهلادفــة حلمايــة وترقي

  اجلبلية.

لس الوطين للجبل صدر قا دف التعريف با ، حبيـث حيدد أعضاءه، مهامه وكيفية تسـيريه 20062نون آخر يف و

ــة اإلقلــيم  يئ يتشــكل مــن ممثلــي مجيــع الــوزارات و ثــالث مجعيــات فاعلــة علــى مســتوى املنــاطق اجلبليــة حتــت ســلطة وزارة 

لـــس تتمثــل يف تنفيـــذ قــانون محايـــة املنــاطق اجلبليـــة يف ظــل التنميـــة  والبيئــة، وذلــك ملـــدة ثــالث ســـنوات، أمــا مهـــام هــذا ا

  املستدامة سابق الذكر وجتسيد خمتلف مشاريع التنمية املستدامة.

  

  

                                                
املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار  2004يونيو  23املوافق لـ  1425مجادى األوىل  05 املؤرخ يف 03 - 04جمهورية اجلزائرية، قانون اجلريدة الرمسية لل - 1

 .41، العدد التنمية املستدامة
لـس الـوطين للجبـل،  2006ي جـانف 09املوافـق لــ  1426ذو احلجـة  09 املـؤرخ يف 07 - 6اجلريدة الرمسية للجمهوريـة اجلزائريـة، قـانون  - 2 املتعلـق بتشـكيلة ا

 .02مهامه وتسيريه، العدد 
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  برج بوعريريج (منطقة الدراسة): واليةالمناطق الجبلية في  -3-6

  الموقع العام للوالية: -3-6-1

نوب والية حيدها من الشمال والية جباية، من اجل، للجزائر والية برج بوعريريج يف السهول العليا الشرقيةتقع 

، أي ²كلم  4000املسيلة، من الشرق والية سطيف ومن الغرب والية البويرة، وترتبع على مساحة جغرافية تقدر بـحوايل 

 . )04 من الرتاب الوطين (أنظر اخلريطة رقم 600/1ما يقارب 

  
  

بلدية  34, وقسمت إىل 1984مت ترقية دائرة برج بوعريريج التابعة لوالية سطيف إىل مركز والية سنة إداريا، 

 ).05ر، كما هو موضح يف اخلريطة رقم (دوائ 10و

 04خ

 من إجناز الباحث اعتمادا على خريطة مشال اجلزائر صماء المصدر:
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يتبـني لنـا مـن تتبـع خمتلـف التقـارير اإلداريـة ملختلـف اهليئـات األقاليم الطبيعية في والية برج بوعريريج:  -3-6-2

األقـاليم الطبيعيـة يف  الرمسية يف الواليـة، وحـىت بعـض الدراسـات غـري املتخصصـة يف اجلغرافيـا أن هنـاك خلـط كبـري يف حتديـد

 05خ
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ميزينـا واليـة بـرج بـوعريريج، والـيت لمن خالل حتليلنـا للخريطـة الطوبوغرافيـة الوالية، لذا حاولنا حتديدها حتديدا علميا دقيقا 

  :ين مهاإقليمني طبيعيني كبري 

، على شكل ية)(وسط الوال تقع هذه الكتلة يف اجلزء املركزي من إقليم الواليةالسهول العليا: إقليم  -3-6-2-1

من احلدود الشرقية لوالية سطيف إىل أقدام جبال البيبان غربا، ومن األقدام اجلنوبية للجبال حزام ميتد شرق غرب، 

إىل  100جتهنا حنو الغرب من أما ارتفاعها فيزداد كلما االسطايفية مشاال إىل أقدام الشمالية لكتلة احلضنة جنوبا؛ 

  هنا شرقا.، ويزداد اتساعا كلما اجتم200

، يف الشمال، الغرب واجلنوب؛ فما مييز إقليم الوالية وهو اإلقليم السائد يف الواليةاإلقليم الجبلي:  -3-6-2-2
 التقاء كتلة احلضنة بالبيبان عند جبل شكشوت، وميكن أن نقسم املناطق اجلبلية كالتايل:

  ) األقاليم الكبرى في والية البرج01جدول رقم (
  النسبة  المساحة  المناطق  اإلقليم

  %30  120008  السهول العليا البرايجية  السهول العليا البرايجية

  %15  57849  جبال جعافرة زمورة  الجبال السطايفية

  %10  37728  قدم جبل سيدي امبارك

  %27  105305  جبال البيبان  جبال البيبان

  %11  45124  الحضنة شرقا  جبال الحضنة

  %7  27434  الحضنة غربا

     جبال الحضنة

   393448  المجموع
 مديرية

 الغابات
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حتتل اجلزء الشمايل الشرقي للوالية، هي يف احلقيقة استمرار  الجعافرة):- الكتلة السطايفية (جبال زمورة -

تضم إداريا البلديات التالية: خليل، زمورة، تامسرت، أوالد دمحان، للكتل اجلبلية الواقعة مشال والية سطيف، و 

 ن، تفرق، حسناوة، واجلزء الشرقي من جمانة.سيدي امبارك، اجلعافرة، القلة، املاي

تقع يف اجلزء الغريب للوالية من احلدود الغربية للوالية إىل اجلبال السطايفية والسهول العليا  كتلة البيبان: -

تشمل إداريا شرقا، ومن احلدود الشمالية الغربية للوالية غلى احلدود اجلنوبية الغربية للوالية وكذا كتلة احلضنة، 

لديات الواقعة غرب الوالية وهي: ثنية النصر، املنصورة، املهري، بن داود، حرازة، أوالد سيدي ابراهيم، اجلزء الب

 الغريب من اليشري و كذلك جمانة.

وتضم  من السهول العليا مشاال إىل احلدود اجلنوبية للوالية، ،حتتل اجلزء اجلنويب من الواليةكتلة الحضنة:  -

  لعيت، غيالسة، برج الغدير، الرابطة، العش، القصور، جنوب رأس الواد وأوالد براهم.البلديات التالية:  تق

بلديات جبلية، وهو ما يعادل نسبة  26وحدة إدارية، هناك  34إذن الدارس إلقليم والية الربج جيد أنه من مجلة 

  .بليةج طبيعة ذا الوالية إقليم فإن لذا سهلية؛ بلديات والباقي الوالية إقليم من ℅ 76
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 06خ

 ية املخطط التمثيلي لتضاريس الوالمن إجناز الباحث اعتمادا على خريطة  المصدر:



   

  

 السطايفية جبالال

 كتلة البيبان

 كتلة الحضنة

خ01 
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 خ

، إال أن هـذه األخـرية احلاصـل يف حتديـد املنـاطق اجلبليـةمن خالل هـذا الفصـل نسـتنتج علـى الـرغم مـن االخـتالف 

شاشــة أنظمتهــا  تشــكل نســبة معتــربة مــن أقــاليم العــامل ــراء الطبيعــي والبيولــوجي و ــة الث ــاقي منــاطق العــامل بثنائي ــاز عــن ب متت

الية، القطاعية، العمرانية والبيئية.البيئي   ة، لذلك جيب أن نسعى إىل تنميتها تنمية متوازنة نراعي فيها مجيع األبعاد: ا

، خاصــة وأن كــل ولنبلــغ إىل التنميــة الشــاملة واملتوازنــة لألقــاليم اجلبليــة يف العــامل جيــب أن نعتمــد علــى التنميــة احملليــة

  بشرية واقتصادية خاصة، كما هو حال األقاليم اجلبلية يف والية الربج.، إقليم له ميزات طبيعية، إيكولوجية

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الفصل الثاني:
إمكانيات وعوائق  

التنمية في المناطق الجبلية  

لوالية برج بوعريريج
 

 



  

  في المناطق الجبلية المتوازنة إمكانيات وعوائق التنمية 
  في والية برج بوعريريج.

 :الطبيعية -1

  اخلصائص اجلغرافية واجليومرفولوجية للكتل اجلبلية يف والية الربج: -1-1
 .اجلعافرة)- الكتلة السطايفية (جبال زمورة - 1-1- 1
 كتلة البيبان. - 1-2- 1
 كتلة احلصنة. - 1-3- 1

 المميزات المناخية: -1-2
 الرياح - 2-1- 1
 التساقط - 2-2- 1
 رارةاحل - 2-3- 1
 الرطوبة - 2-4- 1

 الثروة المائية. -1-3
 املياه السطحية. - 3-1- 1
 املياه اجلوفية. - 3-2- 1

 الثروة النباتية. -1-4
 .(نتيجة تفاعل العوامل الطبيعية) احلساسية لعوامل التعرية -5- 1
 الموارد البشرية. -2

 الوزن والنمو الدميوغرايف. -1- 2
ال اجلبلي. -2- 2  الكثافة السكانية والتنافس على ا
 .تركيبة السكان -3- 2

 .من حيث اجلنس والعمر - 3-1- 2
 من حيث املستوى الثقايف. - 3-2- 2

  
  
  



 

 

 
51 

 

ل هذا الفصل بالدراسة والتحليل إمكانيات وعوائق التنمية يف املناطق اجلبلية الثالث اليت متيز إقليم الوالية، يتناو 

  .لواليةا وغرب الكتلة السطايفية يف الشمال الشرقي وأخريا كتلة البيبان يف الشمال الغريبوهي كتلة احلضنة يف اجلنوب، 

ينقسم هذا الفصل إىل قسمني رئيسيني، األول يشمل اإلمكانيات والعوائق الطبيعية، يف حني أن الثاين يتعلق 

بالشق البشري؛ وقد حاولنا استخالص اإلمكانيات والعوائق من خالل دراسة خصائص ومميزات الشقني الطبيعي 

(الوزن الدميوغرايف وتركيبة  والبشري الغطاء النبايت...)(التضاريس وتركيبة الصخور، املناخ، املياه اجلوفية والسطحية، 

  السكان من حيث املستوى الثقايف، اجلنس والعمر.)

الية بني  كما أن املقاربة اجلغرافية كانت يف صلب معاجلتنا هلذا الفصل، وذلك بإدراك الفوارق واالختالفات ا

العليا؛ من خالل عمل خرائطي متكامل ملعظم العناصر  الكتل اجلبلية الثالث، وبني هذه األخرية ومنطقة السهول

   املتداولة خالل هذا الفصل. 
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  الطبيعية:  - 1

  للكتل الجبلية في والية البرج: والجيومرفولوجيةالخصائص الجغرافية  -1- 1

  :)الجعافرة-(جبال زمورة السطايفية الكتلة - أ

  هي كالتالي:تتكون هذه الكتلة من ثالثة جبال متوسطة االرتفاع، 

  داريا فيقع مشال شرق بلدية خليل، يتجه شرق غرب، إأما يف أقصى مشال شرق هذه الكتلة،  :جبل تافرات

، أما تكويناته الصخرية فنجد الكلس والدوليميت ℅ 25م، وتبلغ درجة االحندار به أكثر من 1613يبلغ ارتفاعه 

 والرمل.الصلب، أما يف سفوحه اجلنوبية فتسوده تكوينات املارن 

  جنوب غرب، يشمل إداريا كل من زمورة  -ويقع بالغرب من جبل تافرات، يتجه مشال شرق :جبل زمورة

وتامسارت وغرب بلدية خليل وهو الفاصل بني والية الربج وسطيف من الناحية الشمالية الشرقية؛ يبلغ ارتفاعه 

  .فوحه اجلنوبيةس يف ℅ 12.5إىل  ويتدرج، يف قمته ℅ 25م) واحنداره يتجاوز 1503(

، أما يف السفوح اجلنوبية فتتوزع الرتسبات ل يف املارن يف اجلهة الشرقية والكلس يف الغربأما تكويناته الصخرية فتتمث

  الرملية واملارن باإلضافة إىل الفليش.

  رب) ه مشال شرق جنوب غاجتاهالغرب (إىل الشرق من : الواقع إداريا يف بلدية اجلعافرة وميتد جبل بوندة

يف  ℅ 25م، واحنداره شديد جدا يفوق نسبية  1364ليشمل بلدييت القلة وتفرق وجنوب بلدية املاين، يبلغ ارتفاعه 

 .كل االجتاهات
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  الكلس والدوليميت الصلب يف السفوح اجلنوبية.مثل يف الفليش (السفوح الشمالية)، تتيف حني أن تكويناته الصخرية 

 أقصى جنوب غرب هذه الكتلة، مع حدود كتلة البيبان، ميتد يف اجتاه شرق والذي يقع يف  :جبل أم رسان

م، أما احنداره فيقدر عند القمة مابني  1500غرب، يقع إداريا يف بلدية جمانة وغرب بلدية حسناوة، يقدر ارتفاعه بـ 

 .℅ 25، وعند السفوح يشتد ويزيد عن ℅ 25و 12.5

  اجلنوبية. سفوحهارن والكلس عند أما التكوينات الصخرية اليت تسوده هي امل

م، متتد هذه  800 -600ضمن أقدام اجلبال، واليت يرتاوح ارتفاعها تقريبا ما بني  يف حني أن باقي املناطق فتقع

  املساحات على طول واد احملجر أو املاين، ويف أقصى جنوب شرق هذه الكتلة.
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 للمنطقة. 1/50000من إجناز الباحث اعتماد على خرائط طوبوغرافية  المصدر:
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 كتلة البيبان: -  ب

حوض  ن اجلبال، اثنان منهما يف الشرق واثنني آخران يف الغرب يفصل بينهماتتميز هذه الكتلة بوجود جمموعة م

  .05املهري والطريق الوطين رقم 

  :إداريا يقع ضمن إقليم بلدية جمانة واجلزء اجلنويب من بلدية ثنية النصر، يقع يف أقصى شرق هذه الكتلةجبل موثنان ،

م وسفوحه بشدة االحندار (أكثر من 1700، حبيث يبلغ حوايل يتميز بارتفاعه الشديد وباجتاهه مشال غرب جنوب شرق

25 ℅.( 

  الكلس والدوليميت الصلب، وعند سفوحه الشمالية املارن.تكوينات يسود هذا اجلبل 

 يتموقع بالغرب من جبل موثنان، إداريا يقع يف إقليم بلدية املنصورة، وخيتلف عن هذا األخري يف أنه أقل  ة:جبل مزيط

هما فلهما نفس االحندار تقريبا (أكثر من يحم، واجتاهه شرق غرب. أما سف1460 حبيث ال يتجاوز ارتفاعه ارتفاعا منه،

25 ℅.( 

  يف حني تكويناته الصخرية فنجد بدرجة كبرية الكلس والدوليميت الصلب.

  :جلنوب الغريب، يقع يف أقصى غرب هذه الكتلة، بالضبط يف بلدية حرازة وميتد من الشمال الشرقي إىل اجبل ونوغة

أما ، ℅ 25م، اما احندار سفوحه فهو شديد إذ يتجاوز 1352ارتفاعه متوسط مقارنة بباقي اجلبال، حبيث يبلغ حوايل 

 من املارن وعند السفوح من الكلس. تتكونعند قمة اجلبل صخوره 

  :الفاصل)، يقع يف وهو الفاصل بني كتلة احلضنة والبيبان وكذا جبال التيطري (خط األعراف هو جبل شكشوت

 25سفوحه حبدة (أكثر من  م وكذلك باحندار1850أقصى جنوب غرب الوالية، يتميز بارتفاعه الشديد الذي يتجاوز 

 )، يف حني أن اجتاهه فهو شرق غرب.℅

     أما تركيبته الصخرية فهي الكلس عند القمة واملارن يف سفوحه الشرقية والغربية والغرانيت يف سفوحه الغربية.



 

 

 
56 

  
 

 08خ

 للمنطقة. 1/50000الباحث اعتماد على خرائط طوبوغرافية  من إجناز المصدر:
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 كتلة الحضنة:  -  ت

القصور،  تقلعيت، غيالسة، برج الغدير، الرابطة، العش،  وتضم البلديات التالية:، حتتل اجلزء اجلنويب من الوالية

 براهم.وأوالد  يجنوب رأس الواد

  من الشرق إىل الغرب جند اجلبال التالية:

  :لدية تقلعيت، يتجه من الشرق إىل الغرب، يف بيقع الواقع يف أقصى جنوب شرق الوالية، إداريا جبل عش الشلنج

 سفوحه متتد إىل جنوب أوالد براهم يف الشرق وبرج الغدير وغيالسة يف الغرب.فإن لذا 

م  1875وهو يعد أكرب جبل من حيث االرتفاع يف الوالية ويف سلسلة جبال احلضنة بصفة عامة، إذ تبلغ قمته 

وتتكون صخوره بنسبة كبرية من الكلس، ). ℅ 25(أكثر من االحندار يف كاف احلمام وكاف الربية، كما يتميز بشدة 

  ما عدا سفوحه الشمالية من املارن.

أنه يف بعض الدراسات جند أن اجلبال احملصورة من واد بومرسوم شرقا إىل جبل عش الشلنج غربا و من حوض  إال

وهو يتكون من العديد من الكتل اجلبلية ار، يطلق عليها اسم جبل النشمشاال إىل حوض شط احلضنة جنوبا  يرأس الواد

   م). 1875م)، باإلضافة إىل عش الشلنج (1500م)، كاف احلمام شرقا (1300( امنها: جبل الغلميم غرب

  إىل الشمال من جبل عش الشلنج تقع متتد من الشرق إىل الغربوهي عبارة عن كتلة جبلية منعزلة ة: جبل مزيط 

من  ومها من فروع واد القصب، ، من الغرب سفح واد العمرييق واد رأس الوادحيدها من الشر ، وسيدي سحاب

بلدييت برج الغدير ورأس بني دود احل على الشمال كما سبق جبل عش الشلنج وسيدي سحاب، أما إداريا فهو يقع

 25و 12.5بني م يف عني تيلرمنت، أما احنداره فهو أقل حدة من السابق، يرتاوح ما  1554يبلغ ارتفاعه ، يالواد

 وكلس مارن. صخوره بنسبة كبرية جدا من املارن شكلتت؛ ℅
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  وهو احلد الفاصل بني والية الربج  وجنوب جبل مزيطة، يقع إىل الغرب من جبل عش الشلنج: سيدي سحابجبل

ير، وميتد يشمل يف إقليم والية الربج بلدية غيالسة وجنوب غرب بلدية برج الغد، (خط األعراف) واملسيلة من اجلنوب

 والعش يف امتداد مشال شرق جنوب غرب. با إىل غاية بلدية الرابطةغر 

سفوح اليت يزيد أما ال )،℅ 25و 12.5(ما بني م، يف حني أن احندار سفوحه أقل حدة  1869يبلغ ارتفاعه 

  .فهي قليلة) ℅ 25احندارها عن 

  ة االحندار.تتكون صخوره من الكلس والدوليميت الصلب واملارن يف السفوح قليل

موعة وجبل كاف العسل  لإلشارة فإن اجلبال السابقة تقع إىل الشرق من واد القصب، الذي يفصل بني هذه ا

  واملنصورة يف الغرب.
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 للمنطقة. 1/50000من إجناز الباحث اعتماد على خرائط طوبوغرافية  المصدر:
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  :واد القصب شرقا وجبل  حيده، ، ميتد من الشرق إىل الغربيقع يف أقصى جنوب غرب الواليةجبل كاف العسل

 بلدية القصور واجلزء إداريا يضم وبني جبل املنصورة يف الشمال وحوض احلضنة يف اجلنوب،(والية املسيلة)،  لغمان غربا

، وهو كذلك أقل احندارا م 1223 وهو أقل  ارتفاعا من اجلبال السابقة إذ يبلغ ارتفاعه، الشمال الغريب من بلدية العش

 ).℅  12.5منها (

  .سفوحه اجلنوبيةصخوره تتمثل يف الكلس عند القمة واملارن والرمل يف 

 يقع غرب الوالية يشمل بالضبط جنوب بلدية املنصورة، غرب اليشري ومشال : مشتة لغراف – جبل المنصورة

م عند نقطة احلمرة، يتجه من الشرق إىل الغرب يتميز باحنداره الشديد يف سفحه الشمالية  1862، يبلغ ارتفاعه القصور

 )، وبصخوره ذات تكوين الغرين واملارن.℅ 12.5، واعتداهلا يف اجلنوبية ()℅ 25(أكثر من 

، وأن خط األعراف للجبل يعرف جبل املنصورة بأنه الفاصل بني حوض الصومام يف الشمال واحلضنة يف اجلنوب

  هو الفاصل بني جبال احلضنة والبيبان.

ت الطبيعية بالوالية، فمن فالرتكيبة الصخرية والعوامل اجليولوجية، اجليومرفولوجية سامهت يف هيكلة خريطة الثروا

  ) نالحظ أن املناطق اجلبلية يف الوالية حتتوي على ثروات طبيعية مجة نذكر منها:10خالل اخلريطة رقم (

ا اجلس، الكوارتز،  الجبال السطايفية: -  الطني األمحر املوجه لصناعة األجر...تنتشر 

 جند فيها اجلبس، الكوارتز والغرانيت... كتلة البيبان: -

 تنتشر فيها الفوسفات، الغرانيت، الطني األمحر... ة الحضنة:كتل -

  فهذه الثروات المكتشفة يمكن أن تكون سند قوي لتنمية صناعية مستدامة بهذه الكتل الجبلية.
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   :يةالمناخالمميزات  -1-3

سـنوات؛ وميكـن أن نتعـرف عليـه عشـر دة زمنيـة طويلـة، قـد تزيـد عـن يعرف املناخ على أنـه حالـة الطقـس خـالل مـ        

   ....1الرياحو  أساسا يف: التساقط، احلرارةمن خالل عناصره األساسية املتمثلة 

 ,CH: منها ، نذكرملنطقةا تناولتاليت  فإننا سنعتمد يف دراستنا هذه على نتائج بعض الدراسات لإلشارة        

Brignon, M.Mohoun, sauvage2.... ، دراسة ج اليت خلصت إليها النتائتلك خاصةP.Seltzer ،

بالنتائج املتحصل عليها من حمطة األرصاد اجلوية لوالية الربج املتواجدة يف بومرقد (ارتفاعها مقارنتها  سنحاولواليت 

يف دراسة مناخ  P.Seltzerسنة تقريبا وهي نفس املدة اليت قضاها  25، إي خالل 2006إىل  1981م) من 920

  غرض دراسة مناخ اإلقليم جماليا وزمنيا.، وذلك باجلزائر

 الرياح: - 1-3-1

ا انتقال         من منطقة الضغط اجلوي املرتفع إىل منطقة الضغط  الكتل اهلوائيةتعرف الرياح يف اجلغرافيا احليوية على أ

ايل هي عامل مهم يف املنخفض؛ وللرياح دور كبري يف نقل الكتل اهلوائية الباردة، احلارة، احململة بالرطوبة، وبالتاجلوي 

يف املنطقة من خالل نقل األمطار إليها ، الرفع أو (عناصر املناخ األساسية وهي احلرارة والتساقط) التأثري على حالة اجلو 

ال احللي، ويف  ب على ا اخلفض من درجة حرارة املنطقة، كما تساهم كذلك يف التلقيح؛ وعليه فإن معرفة الرياح اليت 

ب   من األمهية مبكان والسيما عند البحث عن اإلمكانيات والعوائق الطبيعية ألية منطقة. أي اجتاه 
  

  
  
  
  

                                                
  .07، 05، ص ص 2005علي عبد الزهرة كاظم الوائلي، أسس ومبادئ يف علم الطقس واملناخ، بغداد،  - 1

2 - Bureau de étude urbain Belkadi Abdelkader, Etude et modification de plan directeur d’aménagement et d’urbanisme 
du groupement communal BORDJ GHEDIR, GHAILASSA, TAGLAIT, phase 1, Constantine, 2005, p 21.   
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يمكن أن نلخص مجمل الرياح التي تهب على المنطقة، اتجاهها، خصائصها، وفي أي وقت تهب من 

  خالل الجدول التالي:

خ02 
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  طبيعتها  االتجاه  الشهر
  ردةبا  مشالية، مشايل غريب  جانفي، فيفري، مارس
  باردة  شرقية وجنوب شرقية  أفريل، ماي، جوان

  حارة (السريوكو)  جنوبية وجنوبية غربية  أوت، سبتمرب
  رطبة  غربية ومشالية غربية  أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب

  
  
 

ب على املنطقة هي الرياح الباردة اآلتية من الشمال بكل  ) نالحظ02رقم ( من خالل اجلدول  أن الرياح اليت 

وخاصة الشمال الغريب ويكون تأثريها حبدة يف املناطق اجلبلية الشمالية والشمالية الغربية للربج (كتلة البيبان  اتهاجتاه

اية فصل الربيع يف  الشهيلي) أو السيروكو( ، والرياح احلارةوالكتلة السطايفية) وبدرجة أقل كتلة احلضنة يف اجلنوب

أشد من الكتلة الواقعة إىل الشمال مما  ويكون تأثريها على كتلة احلضنة ،خاصةالغريب  الصيف اآلتية من اجلنوب وبداية

 43يكون وقعه كبري على الكائنات احلية (نبات، حيوان وإنسان) بسبب اجلفاف وارتفاع درجة حرارة اهلواء إىل أزيد من 

  درجة مئوية.

الغريب للمتوسط احلوض منخفض على  ويرجع سبب هبوب رياح السريوكو احلارة على الشرق اجلزائري إىل مرور

ومشال إفريقيا، والتنوع يف اجتاه الرياح من جنوب شرق إىل جنوب غرب خالل حركة انتقال واسعة للتيارات اهلوائية، إىل 

قوية جتري على دفع املنخفض باجتاه الصحراء بعد عواصف لى سلسة األطلس ومشال إفريقيا، عمال أن حيصل ضغط ع

س التلي، يعقبها هبوب رياح مشالية ومشالية غربية ومشالية شرقية على البحر املتوسط مسفرة عن جو على مستوى األطل

اية السريوكو    .1معتدل و

  
  

                                                
ال، جامعة قسنطينة،  - 1 يئة ا  .39، ص 2003عيون عبد الكرمي، املقومات احمللية والتنمية اإلقليمية يف والية الطارف، رسالة دكتوراه يف 

PDAU de groupement des communes de DJAAFRA, EL Main, Colla, Tefreg ;1997.   

02 
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 التساقط: -1-3-2

 : والثلوج األمطار - أ

ا  حسب  تتلقى منطقة الربج  يبلغمعدل  )سنة 25( 1938إىل  1913من  Seltzerالدراسة اليت قام 

ربج بوعريريج من بومرقد بحمطة  صل عليها مننفس النتائج احملتقريبا يوم فقط، وهي  52 موزعة علىملم  364 حوايل

موزعة على فرتة أطول سنة)، لكن على خالف الدراسة األوىل، فهي  25املدة الزمنية ( يف نفس، و 2006إىل  1981

  .يوما 93.5تصل إىل 

أليام فإن ذلك سيكون أفضل من أن تسقط يف لإلشارة فإنه كلما توزعت كميات األمطار على عدد كبري من ا

ذلك مرتبطا بعملية التعرية واحلت، ال سيما وأن إقليم منطقة دراستنا ميتاز بشدة االحندار، وهي ميزة  ألنفرتة قصرية، 

  املناطق اجلبلية بصفة عامة.   

التساقط من حيث الكمية وعدد األيام في إقليم والية البرج من 1981 إلى 2006
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 2012محطة األرصاد الجوية، برج بوعريريج، المصدر: 
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التساقط من حيث الكمية وعدد األيام في إقليم والية البرج من 1913 إلى 1938
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P.SELTZER : Le climat de l’Algérie, Université d’Alger, institut de méteologie, Alger, 1946, P139. 
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حسـب  ألمهية هذا العنصر يف الدارسة، واملتعلق بتدرج كميات التسـاقطنظرا  التدرج الرأسي للتساقط: -1-3-2-1

الــيت مردهــا لغيــاب حمطــات الرصــد اجلــوي يف  يف الدراســة غيــاب املعطيــات الالزمــةاالرتفــاع مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

 ، معـدل التسـاقطاالرتفـاع و العالقـة الطرديـة بـني الـيت تـنص علـى  املناخيـة ةعـدمناطق متفرقة من الوالية؛ ارتأينا تطبيـق القا

ن اإلشكالية املطروحـة أ، خاصة و تقريبا 1مرت 100لكل ملم  60مقداره  مبعدل ثابتأي أن معدل تساقط األمطار يزيد 

   التساقط يف املناطق اجلبلية.   كميات  تفرض علينا معرفة

  ملم سنوياالتساقط   االرتفاع متر  المناطق الجغرافية

  361  922  محطة الرصد بومرقد (البرج)    أ

  441  1122  ب

  521  1322  ج

  601  1522  د

  681  1722  هـ

  

اطق اجلبليـة يف ظـل غيـاب املعطيـات، كـون هلـا تفسـري علمـي متفـق ة وفعالـة يف دراسـة املنـهذه القاعدة صحيحتعترب       

  والضغط وخمتلف أشكال التكاثف هلا عالقة وثيقة فيما بينها وهي:عليه، وهو أن عناصر املناخ املتمثلة يف احلرارة، 

   درجـة حـرارة اهلـواء، ينضـغط هـذا األخـري  درجة حرارة اهلـواء، فـإذا مـا اخنفضـتأن الضغط اجلوي يتناسب عكسيا مع
 2وتزداد كثافته ومن مثة يزيد وزنه وضغطه، والعكس صحيح.

  لريـاح تتجـه حنـو املنـاطق أي أن ا ، 3ع إىل مناطق الضغط اجلوي املنخفضالرياح تنتقل من مناطق الضغط اجلوي املرتف
 ، و إلقاء محولتها (خبار املاء)اجلبال ذهالرياح هلصعود ينتج عنه حواجز طبيعية ومصدات للرياح، مما اجلبلية اليت هي مبثابة 

   4؛ وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التساقط باملناطق اجلبلية.ا

  

                                                
1  -  Jean Demangeat, les milieux naturels du globe, 5 ème édition, Masson Géographie, Paris 1995, p173.   

 .142، 141، ص ص 1985، دار النهضة العربية، بريوت، 3العينني، أصول اجلغرافيا املناخية، ط أبوحسن سيد أمحد  - 2
 .177نفس املرجع، ص  - 3
 .182نفس املرجع، ص  - 4
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دول السابق وخريطة التساقط يتبني أن منطقة الدراسـة تشـهد علـى العمـوم تسـاقطا معتـربا يـرتاوح مـا من خالل اجل

ملم، كما نالحـظ كـذلك تبـاين بـني   400ملم مقارنة مبنطقة السهول العليا اليت ال تتلقى أكثر من  1000و 400بني 

ا كميات أقل  املم،   200من كتلة احلضنة الغربية وباقي املناطق اجلبلية، إذ نسجل    .قع ضمن إقليم السهوبت كو

عوامــل مـن بينهــا القــرب والبعـد مــن املســطحات املائيـة، باإلضــافة إىل الواجهــة ال ويعـود هــذا التبــاين إىل العديـد مــن

ا من البحر األبـيض املتوسـط ووقوعهـا يف  دون أن ننسى االرتفاع؛ لذلك نالحظ أن الكتلة السطايفية أو البيبان حبكم قر

ـا أقـل ارتفاعـا منهـا؛ أمـا الكتلـة وا ا أكرب مـن كتلـة احلضـنة مـع أ جهة الرياح القادمة من الشمال جعل كميات التساقط 

الغربية للحضنة فهي أكثر تعرضا للشهيلي (الرياح احلارة)، كما أن ارتفاعها أقل بكثري من الكتلة الشرقية إذ يرتاوح ما بني 

    م.  1000و  600

علــى مــدار الســنة، حبيـث تقــدر عــدد األيــام  الثلــوجار تشــهد املنطقـة تســاقط كميــات معتــربة مـن إضـافة إىل األمطــ

، وحتمل الثلوج كميات كبـرية مـن امليـاه الـيت متتد من شهر نوفمرب إىل أفريل بـعشرة أيامحسب حمطة األرصاد اجلوية بالربج 

ود علــى مــدار الســنة نظــرا لتجمــدها يف قمــم اجلبــال تغــذي األمسطــة املائيــة وكــذا األوديــة الكــربى الــيت تغــذي خمتلــف الســد

ــا بالتــدريج اطــل الثلــوج، كــون هــذا األخــري يــرتبط وذوبا ــة بــني االرتفــاع و ؛ كمــا جتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك عالقــة طردي

 وهــو مــا نلمســه عنــد صــعود املنــاطق اجلبليــة 1باخنفــاض حــرارة اهلــواء إىل أقــل مــن درجــة التجمــد (مــا دون نقطــة النــدى)

   (العالقة بني االرتفاع واخنفاض درجة احلرارة).

  

  

  

  

                                                
 .349حسن سيد أمحد أبو العينني، مرجع سابق، ص  -1
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 الحرارة:  -1-3-3

ا طاقة نابعة من أشعة الشمس ب       إىل جانب التساقط أهم عناصر تعد ، وهي 1كبرية  درجةتعرف احلرارة على أ

- 1913ن م نتائج دراسة سلتزرخالل األقاليم املدروسة من املناخ، لذلك سنتتبع تطور درجات احلرارة يف  حتديد

. (أنظر سنة 25 أي خالل 2006إىل  1981، وكذا معطيات حمطة األرصاد اجلوية بربج بوعريريج من 1938

  .)األشكال البيانية

  

معدالت الحرارة الشهرية حسب دراسة سـلتزر ( 1913 1938)  و محطة البرج 
 (2006 -1981 )
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 . 79حسن سيد أمحد أبو العينني، مرجع سابق، ص  - 1

P.SELTZER : Le climat de l’Algérie, Université d’Alger, institut de méteologie, Alger, 1946, P 33  
 .محطة األرصاد الجوية للبرج
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إىل  1913ها سلتزر من يالنتائج اليت خلص إلفارق بني  أنه ليس هناكنالحظ من خالل املنحىن البياين 

أن الفرتة الباردة متتد من أواخر أكتوبر إىل  كما نالحظحمطة األرصاد اجلوية حملطة بومرقد بالربج،   طياتومع 1938

شهر ماي إىل منتصف شهر من فتمتد الفرتة احلارة أما ؛ م°8.2-يف شهر جانفي بـ: سجلت درجة حرارة وأدىن أفريل، 

     م.°42.5أعلى درجة حرارة سجلت يف شهر أوت بـ: و  أكتوبر

عن  اهلواء املالمس لسطح األرض رارةحناتج عن اخنفاض درجة وهو ، ناطقاملة هذه ز مي الجليدظاهرة تعترب كما 

خاصة عندما تكون يظهر يف الفرتة الصباحية للنهار  وغالبا ما يكون هذا االخنفاض فجائيا ،التجمد) (درجةمئوي  الصفر

افقدان األالليلة غري ملبدة، األمر الذي يساهم يف  ، فتتجمد الغازات املالمسة لسطح األجسام املعدنية والقريبة رض حلرار

  1من سطح األرض.

وللجليد أو الصقيع آثار سلبية على الكائنات احلية خاصة النباتات اخلضراء واألشجار، ألنه باخنفاض درجة 

ف منوها، كما تعمل هذه الظاهرة إىل احلرارة عن الصفر مئوي يسبب توقف شبه كلي لعملية الرتكيب الضوئي وبالتايل يتوق

؛ كما أن اخنفاض درجة احلرارة عن الصفر ميكن أن تكون له بعض اإلجيابيات كقتل 2رهقتل أزهار األشجار عندما تبدأ تز 

    بعض الطفيليات، البكترييا... 

السنة، متتد من شهر فرتة معتربة من أيام اجلليد تزيد عن الشهر والنصف تقريبا يف املدروسة تشهد املنطقة إن 

  نوفمرب إىل أفريل، تبلغ يف بعض الشهور مثل ديسمرب، جانفي وفيفري إىل عشرة أيام أو أكثر.

  
  
  

    

                                                
 .333ص  ،حسن سيد أمحد أبو العينني، مرجع سابق -1
 .76، 2009، عمان، األردن، 2حسن أبو مسور، اجلغرافيا احليوية والرتبة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط - 2
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عدد أيام الجليد في إقليم والية البرج من ( 1981- 2006) 
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وبربط درجة احلرارة بالتساقط ميكن لنا أن خنرج مبعامل الرطوبة أو اجلفاف، وذلك باستخدام املعامل احلراري 

   من خالل العالقة التالية: 1966الذي جاء به عامل املناخ احليوي سيليا نينوف سنة  (K)الرطويب 

K= ∑P/0.1∑T 

جمموع احلرارات ذات الفعالية اإلمنائية، إضافة إىل لقيمة  T∑هو جمموع األمطار باملليميرتات و P∑حيث أن: 

   تقديرية للتبخر.

  

  

 2012 رج بوعريريجحمطة األرصاد اجلوية، ب. 
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  عريريج نتحصل على اجلدول التايل:وباستخدام معطيات حمطة األرصاد اجلوية لربج بو 

  

 نوع الفترة ∑T°∑  P mm∑  K  األشهر

    1.7  35.6  213.9  جانفي
  1  27.25  267  فيفري  عالية الرطوبة

  1  32.16  320.85  مارس

  1  39.42  376.2  أفريل

  شبه جافة  0.7  39.84  537.85  ماي
    0.3  18.77  685.5  جوان

  0.1  9.48  801.35  جويلية  جافة

  0.2  14.5  806 أوت

    0.7  45.61  652.5 سبتمبر
  0.6  29.69  513.05 أكتوبر  شبه جافة

  0.9  31  345 نوفمبر

  عالية الرطوبة  1.6  37.56  234.05 ديسمبر
  شــبه جـافـة  0.6  361.02  5657.5  المنطـقة

  
  

)، كما يتميز اإلقليم 0.6(مبعامل رطوبة مقدر  شبه الجافةتنتمي إىل املناطق  )والية الربج(إذن منطقة الدراسة 

من  والجافة وشبه جافةمتتد من ديسمرب إىل أفريل  الفترة الرطبةبفرتتني بينتني متدرجتني سواء يف اجلفاف أو الرطوبة، 

  .ماي إىل نوفمرب

وعليه فالنتائج املتوصل إليها بناءا على قاعدة سيليا نينوف هي نفسها املمثلة يف منحنيات التساقط واحلرارة 

  ب معطيات عامل املناخ سلتزر.حس

  
  

04خ 
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إلقليم والية البرج 1938- 1913المعدالت الشهرية للحرارة والتساقط من  

األمطار

الحرارة

  
  

  

يلعب دور بارز يف رسم مالمح  هال جيب أن ختلو دراستنا من حتليل عنصر االرتفاع وعالقته باملناخ، ألنكما 

اجلغرافية  بتطبيق قواعد ستعانةشخصية جمال الدراسة، وبتطبيق دائما قاعدة سيليا نينوف من جهة ومن جهة أخرى اال

  احليوية املتعلقة بالتدرج الرأسي للحرارة والتساقط يف ظل غياب املعطيات الالزمة يف املناقشة والتحليل.

) أنه كلما زاد االرتفاع كلما زادت شدة الرطوبة، فاملناطق اليت ال  04وعليه يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ( 

م فهي حتسب لصاحل املناطق  1322ة، أما اليت يزيد ارتفاعها عن م تقع ضمن املناطق شبه جاف1120يبلغ ارتفاعها 

  الرطبة.

  

P.SELTZER : Le climat de l’Algérie, Université d’Alger, institut de méteologie, Alger, 1946, P139. 
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التدرج الرأسي لعناصر املناخ خاصة احلرارة واألمطار (كلما زاد االرتفاع قاعدة بسلم مطلقا نلكن ال جيب أن 

حلسبان، منها الواجهة زادت نسبة الرطوبة، مبعىن تقل احلرارة وتزداد نسبة التساقط) ألن هناك عوامل أخرى تدخل يف ا

 الغطاء النبايتننسى املقابلة للرياح احململة ببخار املاء أو الشهيلي، وكذلك القرب والبعد عن املسطحات املائية، دون أن 

   .  ودوره يف رسم املناخات الصغرى

 

  المنطقة  ∑P mm∑  T°∑  K  االرتفاع م  المناطق الجغرافية

  محطة الرصد:
  أ

922  361  5657.5  0.6    
  شبه جافة

  0.8  5292.5  441  1122  ب

  رطبة  1.1  4927.5  521  1322  ج

  1.3  4562.5  601  1522  د

  عالية الرطوبة  1.6  4197.5  681  1722  هـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

05خ 
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  الثروة المائية: -1-4

  المياه السطحية: -1-4-1

اثنان منها مشال أن هناك ثالثة أحواض جتميعية،  نالحظ من خالل خريطة الشبكة اهليدروغرافية لوالية الربج

  :الوالية ومها

لسطايفية (جبال زمورة الكتلة اجلبلية ايف يقع يف مشال شرق الوالية، أي ، حوض وادي احملجر (واد املاين) -أ 

واحلوض الثاين هو حوض واد آزرو ويقع يف كتلة البيبان مشال غرب الوالية، ويعد فرعا من فروع حوض تيشي اجلعافرة)؛ 

، وتقدر مساحة هذه األخرية يف الوالية بصفة عامة حبوايل وض واد الصومامحواض الصغرى حلأهم األ ومها أحدا حاف

 . يف السنة هكتومرت مكعب 113تقدر بـ اليت يصرفها سنويا ومحولته املائية  ²كلم  954

ا وهو  - ب  يف ، تقدر مساحته ، الذي يعد أهم فروع حوض احلضنةحوض واد القصبوالثالث يف جنو

هكتومرت  4.3، أما املياه اليت يصرفها فهي ضعيفة مقارنة باحلوض السابق، إذ تقدر حبوايل بـ ²كلم 96 حبويلالوالية 

   . 2، مما يتسبب يف اجلريان املؤقت لألوديةوقوعه يف املنطقة اجلافة وشبه جافةبب ذلك ، ويرجع س1مكعب سنويا

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Bureau National d’Etudes pour le Développement Rural, Etude relative a la caractérisation et a la 
de  délimitation des zone de montagne et de  massifs montagneuses, mont de BIBAN, phase 02, 
Analyse de l’état de lieux, KOUBA, ALGER, Mai 2008, p66. 
2 - Bureau National d’Etudes pour le Développement Rural, Etude relative a la caractérisation et a la 
de  délimitation des zone de montagne et de  massifs montagneuses, mont de HODNA, phase 02, 
Analyse de l’état de lieux, KOUBA, ALGER, Mai 2008, p57.  
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المياه المخزنة من طرف مختلف السدود الترابية والعادية في والية البرج سنة 
2010
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السدود الترابیة السدود الصغیرة السدود العادیة

  
  
  

، واليت مصدرها خمتلف هكتومرت مكعب من املياه 290اليت تتلقاها والية الربج عموما طحية وتقدر املياه الس

ا تتلقى أكرب كمية من  ذه الثروة كو أشكال التساقط من أمطار وثلوج، وتعد املناطق اجلبلية أكثر املناطق تزويدا 

من هذه الثروة تذهب إىل الشطوط (فيما خيص  % 60أكثر من  لعليا؛ إال أناألمطار والثلوج مقارنة مبنطقة السهول ا

اورة مثل جباية،  حوض وادي القصب) أو إىل البحر فيما خيص األحواض الواقعة مشال الوالية أو إىل الواليات ا

هي اليت ختزن يف  هكتومرت مكعب 117أي ما يعادل  % 40.4بـ  ا؛ أما الباقي واملقدرة نسبتهسطيف، البويرة واملسيلة

هكتومرت  16,47، وما تستغله والية الربج من هذه الثروة ضعيف جدا، حيث يقدر بـ 1بنوعيها الرتابية والعادية السدود

مكعب، نظرا الشرتاكها مع واليات أخرى يف األحواض التجميعية ويف السدود املستغلة، مثل سد عني زادة مع سطيف، 

  وسد القصب املستغل من طرف والية املسيلة.

  

                                                
1-Bureau National d’Etudes pour le Développement Rural, Op.Cit, P68.   

DPAT, La Monographie de la wilaya de BBA, 2010, P145 
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 للمنطقة. 1/50000من إجناز الباحث اعتماد على خرائط طوبوغرافية  المصدر:
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رة فإن عدد السدود العادية يف الوالية سدان، األول وهو سد عني زادة الذي تبلغ طاقة استعابه حبوايل لإلشا

وتوجه يف الغالب إىل الشرب، أما السد هكتومرت مكعب  50هكتومرت مكعب من املياه، إال أنه ال ختزن فيه إال  130

هكتومرت  2مياه واد تكستار، وتبلغ طاقة استعابه بـ  الثاين فهو صغري جدا يقع أيضا يف أقصى شرق الوالية وضع حلجز

  هكتومرت مكعب من املياه، وهو خمصص للسقي. 1.7مكعب وخيزن فيه حوايل 

واليت عادة ما تقام حلجز مياه األودية واحلواجز باإلضافة إىل هذه السدود اإلمسنتية هناك السدود الرتابية 

  موزعة كالتايل حسب املناطق اجلبلية يف الوالية:، وهي الستخدامها يف ري املساحات الزراعية

  

  المساحة المسقية هكتار  ³الكمية المستغلة ه/م  ³الطاقة الفعلية ه/م  السدود الترابية  الكتل الجبلية

  

  1البيبان

  50  0.3  0.35  الحمادة

  31  0.27  0.28  تيغودين

  100  0.70  0.8  الشبور

  20  0.10  0.12  موغوري  الحضنة غربا

  50  0.26  0.30  واد الشعير  ة السطايفيةالكتل

   

  

  

  

  

                                                
1 - Bureau National d’Etudes pour le Développement Rural, Op.cit., p62. 

06 

DPAT, La Monographie de la wilaya de BBA, 2010, P145 



 

 

 
80 

  : المياه الجوفية -1-4-2

ا تتميز والية الربج بوجود ثالثة أمسطة مائية هي ، و 1هكتومرت مكعب 300 حوايل، تقدر كمية املياه املخزنة 

  2:إىل من الشمال إىل اجلنوبمقسمة 

ة وكذلك كتلة البيبان، حجم املياه اليت تستغل منه ، ويضم الكتلة اجلبلية السطايفيامليدان التلي يف الشمال - أ

 سنويا. ³هكتومرت 7.2 وايلحب تقدر

 هكتومرت مكعب. 18.1 يستغل منه سنويا حوايلميدان السهول العليا  -  ب

، وهو أكرب مساط مستغل على مستوى من الوالية وبالضبط كتلة احلضنة ويشمل اجلزء اجلنويب ميدان احلضنة، -  ت

 .سنوياهكتومرت مكعب  34.1الوالية حبوايل

من املياه املستغلة  %70، فإن املياه اجلوفية بالوالية تغطي نسبة الريوحسب املعطيات املقدمة من طرف مديرية 

والباقي  ،بئر مصرح به  200من خالل حفر اآلبار العميقة والسطحية، واملقدرة حبوايل  % 90بالوالية واملوجهة حنو الشرب بنسبة 

    سطحية عن طريق السدود و خمتلف احلواجز التقليدية.تغطيه املياه ال

  

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
1- DPAT, La Monographie de la wilaya de BBA, 2010, P145.  
2 - IBID, P73 
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  الثروة النباتية: -1-5

على أنه ذلك النبات الذي يغطي سطح األرض، ومل يكن لإلنسان أثر يف منوه، كثافته  ف الغطاء النبايتيعرّ 

.إضافة إىل هذا األخري استطاع اإلنسان ونوعه؛ إذ استطاع النبات الطبيعي التكيف مع الظروف الطبيعية لذلك اإلقليم..

إذن فالغطاء النبايت نوعان حسب وجوده،  1،استزراع مساحات واسعة من األراضي بأشجار تتناسب مع ظروفها الطبيعية

  طبيعي وغري طبيعي (االستصالح الغايب).

تمثل يف امتصاص ثاين أكسيد ت اإليكولوجيةأمهية إيكولوجية واقتصادية وحىت مجالية، فاألمهية  للغطاء النبايت  

ا الكاربون  ومنه ثبات درجة حرارة األرض ومحايتها من ظاهرة االحتباس احلراري، أما األمهية االقتصادية فتتجسد يف ثرو

اخلشبية واستخدامها يف خمتلف النشاطات االقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى الغابة كقبلة سياحية ومصدر للعملة 

  الصعبة.

؛ وهي الظاهرة نفسها املميزة لإلقليم بالجبلعلى العموم الغابة مقترنة فإن الغطاء النبايت الكثيف، أو لإلشارة 

اإلداري للدراسة، حبيث جند أن أكرب مساحة للغابات موزعة على األقاليم اجلبلية، لكن هناك تفاوت بني إقليم وآخر، 

تمثل يف عناصر املناخ (حرارة وتساقط) باإلضافة إىل الرتبة طبيعية وبشرية، فالطبيعية ت وذلك راجع إىل عوامل عديدة

ومسكها، أما البشرية فرتجع إىل االستغالل املفرط لألخشاب الستخدامها كوقود حفري أو يف الصناعة والتجهيز، دون أن 

  ننسى الرعي اجلائر.

ألف هكتار مساحة  80ن هكتار، منها أكثر م 150تقدر مساحة الغطاء النبايت يف عموم الوالية أكثر من  

  على خمتلف األقاليم اجلبلية. %90مشجرة، وهي موزعة بنسبة 

  

  

                                                
 .61حسن أبو سمور، مرجع سابق، ص  - 1



 

 

 
83 

 كز غربا يف كتلة البيبان حبوايلفمن خالل اخلريطة واألشكال البيانية نالحظ أن أكرب مساحة للغطاء النبايت ترت 

ألف هكتار  20بـ كتلة السطايفية ألف هكتار، مث أخريا جند ال 39ألف هكتار، تليها كتلة احلضنة مبساحة تقارب  40

(مشال شرق الوالية)؛ وأسباب التفاوت ترجع بنسبة كبرية إىل العوامل البشرية كالرعي اجلائر، احلرائق املتتالية للغابات 

  وكذلك استنزاف الثروة النباتية بالقطع العشوائي واجلائر لألشجار.

مساحة الثروة النباتية في المناطق الجبلية في والية البرج سنة 2010

0
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15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

البيبان احلضنة السطايفية المناطق الجبلية

كتار
ه

  
  

تفسر لنا كذلك أسباب التفاوت يف توزيع الغطاء النبايت بني خمتلف األقاليم اجلبلية، غطاء النبايت ال يةكما أن نوع

فانتشار احللفاء واحلشائش واألحراش يف كتلة احلضنة وجنوب كتلة البيبان ساهم يف الرفع من مساحة الغطاء النبايت فيها 

وو الدخل الضعيف يستهدفون املساحات املشجرة باألشجار مقارنة بالكتلة السطايفية، إضافة إىل ذلك فإن السكان ذ

، الستغالهلا يف خمتلف جماالت احلياة كالدفء يف فصل الشتاء أو الطهي أو بيعها ملختلف مثل الصنوبر احلليب الطويلة

  املؤسسات االقتصادية وتغطية نفقات العائلة.

 2012معطيات مديرية الغابات المصدر:  

09 
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 الثروة النباتية في المناطق الجبلية في والية البرج سنة 2010
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و  96فتتمثل يف الصنوبر احلليب بنسبة ترتاوح بني املدروسة يف خمتلف األقاليم اجلبلية  ائدةأما أنواع األشجار الس

والنسبة الباقية متثلها أشجار البلوط األخضر، السرو، الكالتوس واألرز احملمي طبيعيا خاصة يف الكتلة الشرقية  % 99

  جلبال احلضنة. 

   

  أنواع أخرى  الصنوبر الحلبي  المناطق

  متثل سرو، كالتوس  ℅ 99  8811  السطايفية الجبال

  رز، سرو وكالتوساألمتثل   ℅ 96  27643  البيبان

  رزاألسرو، كالتوس و   ℅ 97  4174  الحضنة

  
  

 2012معطيات مديرية الغابات المصدر:  
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 2012معطيات مديرية الغابات المصدر:  
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  الحساسية لعوامل التعرية:  -6- 1

ميكن التعرف  وكذا الغطاء النبايت والتساقط االحندارات، الرتكيبة الصخرية والشبكة اهليدروغرافية :بناءا على خرائط

(ضعيفة املقاومة)  التوضعات الصخرية هشة عالية، فكلما كانتبدرجة كبرية، متوسطة و  على املناطق احلساسة للتعرية

وزادت كذلك درجة احندار السفوح اليت تتموضع  1مثل املارن والغرين والرواسب الرملية وبدرجة أقل تكوينات الفليش

ا كانت حساسيتها للتعرية مرتفعة، والعكس صحيح، أما يف حالة وجود تكوينات عليها مع نقص الغطاء النبايت، كلم

الغنيس، الدوليميت الصلب، احلجر الرملي، ودرجة االحندار أقل، أما إذا الغرانيت، الكلس، مقاومة لعوامل احلت مثل: 

يارات صخرية   خطرية.  ارتفعت درجة االحندار يف مناطق هذه التكوينات، فإنه يؤدي إىل حدوث ا

) منيز أربع فئات هي: ذات احلساسية العالية جدا، العالية، املتوسطة، 15لذلك فمن خالل اخلريطة رقم (

  والضعيفة جدا.

 السطايفية:   الجبال  

نظرا  وهذا ،من إمجال مساحتها ℅ 80ذه الكتلة مرتفعة جدا تفوق  املناطق املعرضة للتعرية نسبةنالحظ أن 

ما عدا بعض  ) باإلضافة إىل وجود التكوينات الصخرية اهلشة مثل املارن؛℅25اهلا (أكثر من لشدة احندار سفوح جب

املناطق الواقعة يف أقصى الشمال الشرقي، ويف جبال زمورة (مشال هذه الكتلة)، وكذلك على طول واد احملجر، ويف أقصى 

ا الكلسية الصلبة أو  جنوب غرب هذه الكتلة تكون فيها احلساسية للتعرية ضعيفة إىل متوسطة، ويعود ذلك إىل تكوينا

  يف اجلنوب الغريب). ℅12.5إىل ضعف نسبة احندارها (

  

                                                
1 - Jean Demangeat, Ibid, pp 69 …74.      
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 :كتلة البيبان  

ا نسبة كبرية من املناطق املعرضة لعوامل التعرية  إىل جانب الكتلة السابقة جند أن كتلة البيبان هي األخرى ترتكز 

بالدرجة األوىل مث إىل الصخور  ℅ 25ب: االحندار الشديد الذي يفوق بدرجة كبرية، ونرجع ذلك إىل نفس األسبا

  املشكلة هلا.

أما املناطق متوسطة وضعيفة احلساسية فترتكز يف وسط هذه الكتلة، أي يف حوض املهري الذي يغلب على تكوينه 

  . ℅3الصخري الكلس والدوليميت الصلب املقاوم لعوامل التعرية، كما أن احنداره ال يتجاوز 

  :كتلة الحضنة 

عنها، فنسبة كبرية من مساحتها ذات  اختالفا بارزا على عكس الكتل السابقة جند أن كتلة احلضنة ختتلف

حساسية متوسطة وضعيفة لعوامل التعرية، وهذا يرجع إىل ضعف احندار سفوح جباهلا مقارنة بباقي الكتل اجلبلية (ما بني 

  التكوينات الكلسية املشكلة لصخور سفوح جبال املعاضيد وعش الشلنج.) بدرجة أوىل، مث بدرجة أقل ℅25و 12.5

 25أما املناطق ذات احلساسية العالية والعالية جدا فترتكز يف اجلنوب الشرقي الذي تفوق نسبة احندار سفوحه 

لشمالية، واليت على الرغم ، والغريب هلذه الكتلة ذا التشكيلة املارنية سهلة التعرية واحنداره املتوسط وكذلك يف املناطق ا℅

) إال أن عبور واد القصب على احلواف الشمالية هلذه الكتلة ذات ℅ 12.5إىل  3من ضعف نسبة احندارها ( من

   التكوينات املارنية هو الذي ساهم يف تعريتها.    
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  (ثنائية الثراء والهشاشة) خالصة الشق الطبيعي:

ــة الــربج نســتنتج أن املنــاطق مــن خــالل مــا ســبق  ــة معتــربة، فهــي تعــد مصــدر اجلبليــة يف والي ــاز بإمكانيــات طبيعي متت

الوالية من املياه نظرا لكميات التساقط الكبرية اليت تتلقاها واألمسطة املائية اجلوفية اليت حتويها، كذلك تعد الغابات اجلبلية 

  ة.رئة الوالية من األكسجني ومصدر لألخشاب والتنوع احليوي بالوالية من جه

وحساسيتها الكبرية ومن جهة ثانية فإن هذا املناطق تعرف إكراهات طبيعية مجة، تتمثل يف هشاشة أنظمتها البيئية 

ا.   لعوامل التعرية، مما يؤدي إىل فقر تربتها اليت تعد املصدر األساسي لغذاء سكا
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 البشرية:الموارد  -2

م، كثافتهم  ق الثروة ودفع عجلة التنميةالطاقة األساسية يف خل السكان عدي  يف أي إقليم، وعليه فمعرفة وز

   وتركيبتهم من األمهية مبكان يف أي دراسة من الدراسات اإلقليمية.

  والنمو الديموغرافي:  الوزن -2-1

مساحتها  4/3يف اجلزائر، حبكم أن  األقاليم اإلدارية اليت تتسم بالطابع اجلبليتعترب والية الربج كما سبق من 

ا عكس هذا املنطلق، حبيث جند حسب التعداد العام للسكن والسكان تغطيها اجلبال أن  2008؛ إال أن توزيع سكا

من سكان الوالية يتمركزون يف منطقة السهول العليا اليت تشكل ربع مساحة الوالية، وباقي السكان  % 42أزيد من 

اجع بطبيعة احلال إىل العوامل الطبيعية (جبال وسهول) وعوامل إدارية كون أن ، وهذا ر يتوزعون على باقي املناطق اجلبلية

ألف نسمة،  160منطقة السهول العليا حتتوي أكرب مركز إداري وهي مقر الوالية (الربج) بوعاء دميوغرايف يزيد عن 

  ناهيك عن العوامل البشرية واالقتصادية...

األوزان الديموغرافية في والية البرج سنة 2008 حسب األوساط الطبيعية. 

42%

18%

17%

23%

البيبان الحضنة السطايفية السهول العليا

  
   2008الديوان الوطين لإلحصاء، اإلحصاء العام للسكن والسكان. 
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هة ومن جهة أخرى فهناك تباين طفيف بني خمتلف املناطق اجلبلية يف الوالية من حيث حجم هذا من ج

  السكان، وفق الرتتيب التايل:

  .% من حجم السكان بالوالية 23كتلة احلضنة حبوايل  -1

 .من حجم السكان بالوالية % 18الكتلة السطايفية حبوايل  - 2

 .ةمن حجم السكان بالوالي % 17كتلة البيبان حبوايل  - 3

من حيث حجم السكان إىل احتوائها على بباقي الكتل اجلبلية مقارنة يرجع احتالل كتلة احلضنة املرتبة األوىل 

 26ألف نسمة تليها برج الغدير حبوايل  55مراكز عمرانية مهمة يف الوالية وهي بلدية رأس الوادي بدرجة أوىل بأكثر من 

  .ألف نسمة

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
92 

  

 16خ



 

 

 
93 

بعاملني أساسيني مها الزيادة الطبيعية بالثقل الدميوغرايف ألي إقليم، وهو يفسر  عالقة وطيدةوغرايف الدميللنمو إن 

يعرب عن حجم السكان الفرق بني املواليد والوفيات، يف حني أن صايف اهلجرة فهو ، فالزيادة الطبيعية هي وصايف اهلجرة

  .الوافدين أو املغادرين لذلك اإلقليم (طارد_ جاذب)

 تباين ما بني الكتل اجلبليةوجود يبني   2008 – 98على العموم فإن النمو الدميوغرايف املسجل ما بني و 

على التوايل؛  % 4.8، 3.22وبأكثر من النمو السنوي الوطين،  اإجيابي االثالث، فالكتلتني: احلضنة والبيبان شهدت منو 

   ). %3.3 -يف حني أن كتلة البيبان عرفت منوا  سلبيا وذلك بنسبة (
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الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة في األقاليم الجبلية في والية البرج سنة 2008. 

صافي الهجرة

زيادة طبيعية

صافي الهجرة -18097-9767-10801

زيادة طبيعية 189831693122370

الحضنةالبيبانالسطايفية

    2008والسكان الديوان الوطين لإلحصاء، اإلحصاء العام للسكن. 
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 األشكال البيانية نالحظ أن هناك تباين بني الكتل الثالث من حيث الزيادة الطبيعية وصايف اهلجرةفمن خالل 

يف حني أنه خرج من إقليمها يف  ألف نسمة 22بأكثر من زيادة طبيعية ، إذ حتتل كتلة احلضنة 2008-1998ما بني 

وخرج منها حوايل ألف نسمة  19 بزيادة طبيعية تقدر بـ، تليها الكتلة السطايفية نسمة 10800 ما يقارب نفس الفرتة

ألف نسمة، وصايف هجرة سالب قدر بـ  17اليت شهدت زيادة طبيعية حبوايل وأخريا كتلة البيبان ألف نسمة  18

  نسمة. 9800

وذلك راجع  وفيات) معتربة، -اجلبلية بزيادة طبيعية (مواليدوعليه فإن الكتل اجلبلية الثالث متتاز كبقية األقاليم 

خلصوصية السكان األقاليم اجلبلية وخاصة وضعية املرأة اجلبلية (الزواج املبكر والتسرب املدرسي وتراجع املستوى الثقايف) 

  .عية القاسية، والعوامل الطبيوصايف هجرة سالب (طاردة للسكان) نظرا لنقص التجهيزات الضرورية وفرص العمل
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  :الجبلي) المجال إخالءالكثافة السكانية ( -2-2

ا حاصل قسمة عدد السكان على املساحة، و  هي من املؤشرات ذات الداللة على تعرف الكثافة السكانية بأ

  مدى تنافس السكان على اإلقليم الطبيعي من جهة، ومن جهة أخرى على مدى شساعة اإلقليم الطبيعي. 

الناس  نية ضعيفة أو متوسطة، وهذا لرغبةعادة ما متتاز األقاليم الطبيعية الوعرة كاجلبال والصحاري بكثافة سكا

يئتها؛ وهي الظاهرة نفسها اليت  السكن واالستطان باملناطق الطبيعية املنبسطة ذات املناخ املعتدل لسهولة تعمريها و

مناطق جبلية، إذ ال هي عبارة عن حتها امس 4/3عريريج على الرغم من أن نالحظها يف املناطق اجلبلية يف والية برج بو 

  .²ن/كلم 165تقدر بـ إذ الكثافة العامة بالوالية  وهي نسبة قريبة من، ²ن/كلم 120فيها عن تزيد الكثافة 

اختالف واضح بني التقارب يف الكثافة بني املناطق اجلبلية والكثافة السكانية العامة للوالية، فإن هناك بالرغم من 

الكثافة السكانية يف األقاليم اجلبلية و األقاليم السهلية خاصة يف مركز الوالية (الربج)، وكذلك بني األقاليم اجلبلية فيما 

 120، مث الكتلة السطايفية بكثافة تقدر بـ ²ن/كلم 140فكتلة احلضنة حتتل املرتبة األوىل بكثافة تزيد عن بينها؛ 

  .²ن/كلم 90 كتلة البيبان بكثافة ضعيفة أقل من األخري ، تليها يف²ن/كلم

أسباب اختالف الكثافة بدرجة كبرية إىل األحجام الدميوغرافية هلذه املناطق بدرجة أوىل، مث عامل املساحة تعود 

زيادة نسبة بدرجة ثانية، إذ أن وجود مراكز عمرانية كبرية يف إقليم كتلة احلضنة مثل رأس الوادي وبرج الغدير ساهم يف 

ا الكثافة السكانية وكذلك احلال بالنسبة للكتلة السطايفية مثل: خليل، أوالد دمحان، اجلعافرة؛ عكس كتلة البيبان  اليت 

  مراكز عمرانية صغرية ما عدا جمانة و اليشري.
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  تركيبة السكان: -2-3

 أحدمن خالل هرم السكان عمر واجلنس من حيث الالسكان  معرفة تركيبة إن من حيث الجنس والعمر: -2-3-1

  أهم وسائل معرفة خصائص السكان، ومن مثة استنتاج عوائق وإمكانيات التنمية يف هذا اإلقليم.

ـــريا (أنظـــر التعـــداد العـــام للســـكن   ة كث ـــة متشـــا ـــاليم الطبيعي ـــوعريريج يف خمتلـــف األق ـــرج ب إن تركيبـــة ســـكان واليـــة ب

ــا رســم هــ2008والســكان  ــة بصــفة عامــة، ويكــون معــربا كثــريا عــن تركيبــة ســكان املنــاطق )، لــذلك ارتأين رم ســكان الوالي

  اجلبلية.
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  هرم السكان يتبني لنا أن تركيبة سكان الوالية ومنها املناطق اجلبلية متتاز بـ:فمن خالل 

  ا الشيوخ؛ مما يعرب على أن جمتمع ارتفاع نسبة الشباب (جمتمع فيت)، مث نسبة األطفال، مث الكهول وأخري

ا محل مشعل التنمية  .والية برج بوعريريج يزخر بطاقات شبابية بإمكا

  تمع من حيث اجلنس فإن هناك تقارب كبري بني الذكور واإلناث، وهذه املوازنـة مهمـة جـدا أن تركيبة ا

لــة التنميــة وأداء أدوار مكملــة يف تنميــة املنــاطق اجلبليــة، حبيــث أن لكــال اجلنســني دور مهــم يف دفــع عج

 لبعضهما البعض.

القيام باألعمال الشاقة، كمختلف املمارسات الفالحيـة؛ إال أن املـرأة اجلبليـة تقـوم  حسب ما هو متعارففدور الرجل 

مــن النســـاء يقمــن بأعمـــال  %50مبهــام ال تقــل شـــقاوة وأمهيــة مـــن الرجــل، فحســـب الدراســة امليدانيـــة أن أكثــر مـــن 

  هين الزيتون يف منطقة القبائـل (مشـال الواليـة)، الرعـي (جنـوب الواليـة)، محـل أغصـان األشـجار السـتخدامالفالحة كج

كوقـود حفــري، الســقي (محــل قـارورات املــاء مــن املنــابع)، وري خمتلــف احملاصـيل الفالحيــة؛ إضــافة إىل األعمــال املنزليــة 

ا.   املعتاد القيام 

ـا هـذه األقـاليم بـدأت املـرأة  لإلشارة فـإن هـذا األدوار مهمـة بالنسـبة للمجتمـع اجلبلـي، إال أن التحـوالت الـيت متـر 

 تتخلى عن هذه املهام، واالكتفاء باملهام املنزلية فقط. 
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  من حيث المستوى الثقافي: -2-3-2

بلغ يعد املستوى الثقايف والتعليمي رأس املال الشعوب املتقدمة، وكذا رهان التنمية ألي جمتمع يريد أن ي

تمع الشاب واملتعلم يف آن واحد يعد الطاقة الكامنة لتفجري العمل مستويات مرموقة  يف سلم التنمية العاملي، فا

تمعات اجلبلية يف والية برج بوعريريج.   التنموي، لذلك ارتأينا معرفة نسبة تعلم وثقافة ا

كان األقاليم اجلبلية من حيث املستوى هناك جتانس يف تركيبة س )يوضح أن14من خالل الشكل البياين رقم(ف

  الثقايف، وكذلك سكان الوالية، وهو ما يربهن على أن هذا العامل غري متحكم يف االختالف اإلقليمي يف درجة التنمية.

، ونعين بذلك جمموع السكان الذين زاولوا %55بنسبة تزيد عن  فالفئة الغالبة هي ذوي املستوى املتوسط

، مث يف األخري %25 (ال يقرؤون وال يكتبون) بنسبة تقدر حبوايل جاوز الثالثة ثانوي، تليها فئة األمينيمسارا دراسيا مل يت

  .% 05جند فئة اجلامعيني بنسبة 

  

 تركيبة السكان حسب المستوى الثقافي في المناطق الجبلية في والية البرج 2008
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خ 

ا هل ا إمكانيات طبيعيـة من خالل هذا الفصل نستنتج أن املناطق اجلبلية يف الوالية على اختالف خصائصها ومميزا

ـا  ضخمة على املستوى احمللي والوطين، فهي منبع للمياه العذبة، ومنبت لألخشـاب ومصـدر لألكسـجني والغـذاء، غـري أ

  تعاين من عوائق وإكراهات ناجتة عن هشاشة أنظمتها البيئية.

، متوسـط الثقافـة ميكـن هلـا ع شاب)ز بالطاقة واحليوية (جمتمم الطبيعية بثروة بشرية هامة تتميكما تتميز هذه األقالي

     أن حتمل على عاتقها مشروع تنموي طموح.

  
  
  
  



:لثالفصل الثا
المجاليالبعد

لتنمية في المناطق الجبلية  ل

لوالية برج بوعريريج
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  في المناطق الجبلية في والية البرج المجالي للتنمية المتوازنة لمنظورا
 أم اختالل): توزانالموازنة المجالية في المناطق الجبلية في والية البرج (  -1

 .ستوى التنمية يف املناطق اجلبليةمؤشرات قياس م -1- 1
 .مستويات التنمية يف بلديات والية برج بوعريريج -2- 1

  والمركزي):   المحليوالمستثمرين بين تأثيرهم على مستوى التنمية: (االستثمار الفاعلون في المجال ومدى  -2
 اجلماعات احمللية (اإلقليمية) البلدية والوالية. -1- 2
  البلدية. -2-1-1

  التنموية. اهاممه -2-1-1-1
  .لدية يف القيام باملهام التنمويةمصادر و أدوات الب -2- 1-1- 2
 .خلية)املوارد الذاتية (الدا -1 -2- 1-1- 2
ا) -1 -1 -2-1-1-2  .التمويل الذايت للتنمية احمللية يف البلديات اجلبلية وحتديات التنمية احمللية (نفقا
 .التمويل اخلارجي للتنمية احمللية يف البلديات اجلبلية -2 -2- 1-1- 2
 .) " إرادة حملية ومتويل خارجي"PCDالربامج البلدية للتنمية ( -2-1 -2- 1-1- 2
الية) ايل للمخططات البلدية للتنميةالتوزيع ا -2-1-1 -2-1-1-2   (الفوارق ا
  .سنة) 14( 2013إىل  1999بلية من مسار تطور برامج التنمية البلدية للمناطق اجل -2-2 -2- 1-1- 2
 يف املناطق اجلبلية يف الوالية:      PCDاالهتمامات التنموية لـ  -2-3 -2- 1-1- 2

  .الوالية - 1-2- 2
ال احمللي اجلبلياملهام التنموية  -1- 1-2- 2   .للوالية يف ا
االت اجلبلية: -2- 1-2- 2   مصادر وأدوات الوالية يف القيام باملهام التنموية يف ا
االت اجلبليةيف   PSDالربامج القطاعية للتنمية - 2-1- 1-2- 2  .ا
االت اجلبليةوزن الربا - 2-2- 1-2- 2    .مج القطاعية يف ا
االت اجلبليةهتمامات التنموية للربامج القطاعية يف اال - 2-3- 1-2- 2   .ا

 احلكومة والوزارات. -2- 2
  .PSCالربامج القطاعية للتنمية املركزة  - 2-1- 2
  صناديق متويل الربامج القطاعية للتنمية املركزة. - 2-2- 2
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  ة يف املناطق اجلبلية يف الوالية.حجم ونفقات الربامج القطاعية للتنمية املركز  - 2-3- 2

تمع املدين: الشريك، املراقب واملرافق)اجلمعيا -3- 2  .ت والتنمية احمللية: ( ا
 .تعريف اجلمعيات -3- 2

  .املهام التنموية للجمعيات - 3-1- 2
  .املناطق اجلبلية يف والية الربج النشاط اجلمعوي يف - 3-2- 2
ايل للمجتمع املدين يف املناطق - 3-3- 2  .اجلبلية يف والية الربج التباين ا
ايل للم - 3-4- 2  .جتمع املدين يف املناطق اجلبلية يف والية الربجطبيعة االنتشار ا
 .ق اجلبليةتقييم النشاط اجلمعوي يف املناط - 3-5- 2
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ـا املنـاطق اجلبليـة سـواء كانـت ماديـة أو بشـرية، إال أن  خلصنا يف الفصل السابق إىل اإلمكانيات الضخمة اليت تزخر 

  صة يف اجلغرافيا اإلقليمية تؤكد فقر وتأخر هذه األقاليم تنمويا وعلى خمتلف األصعدة.جل التقارير العاملية والدراسات املتخص

على ضوء هذا احلكم أردنا خالل هذا الفصل التأكد مدى صحة هذه الفرضية، وذلك بقياس مسـتوى تنميـة املنـاطق 

  .(هل هناك موازنة جمالية، أم ال؟) ريريجاجلبلية مقارنة بباقي األقاليم اجلغرافية يف جمال دراستنا أال وهي والية برج بوع

م يف كما  ـال وحجـم اسـتثمارا سنعمل على فهـم آليـة التنميـة بـني احمللـي واملركـزي مـن خـالل التعـرض للفـاعلني يف ا

    هذه األقاليم، مبعىن آخر من هو املتحكم يف التنمية اجلبلية بني الفاعل احمللي (تنمية حملية) واملركزي (تنمية قطرية)؟
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 أم اختالل): توزانلبرج (الموازنة المجالية في المناطق الجبلية في والية ا -1

  التنمية في المناطق الجبلية:مستوى مؤشرات قياس  -1-1

يعتمد اجلغرافيون وخمتلف املختصني يف قياس التنمية على جمموعة من املعايري واملؤشرات، وذلك ملعرفة حجم الفوارق        

الي ة بني خمتلف األقاليم املدروسة؛ إال أن هناك اختالف بني األوساط العلمية يف الطريقة املناسبة لقياس املؤشرات وإعطاء ا

  قيمة مطلقة أو نسبية هلا.   

يف هذه الدراسة اعتمدنا يف قياس مستوى التنمية على مصفوفة الرتب، اليت اعتمدنا يف اجنازها على الطريقة 

  ، وذلك وفقا للمراحل التالية:1الرتبة في التكرارة يف العالقة التالية: اإلحصائية املختزل

 حصر املؤشرات الالزمة يف قياس مستوى التنمية. -1

 ترتيب البلديات وفقا لكل مؤشر. -2

إعداد مصفوفة ذات مدخلني، األول يتضمن املؤشرات مرتبة ترتيبا تصاعديا، والثاين فيه رتب البلديات حسب تلك  -3

 املؤشرات.

داد مصفوفة ثانية مبدخلني كذلك، األول حيتوي على الرتب والثاين على تكرار رتب البلديات وفقا دائما لتلك إع -4

 املؤشرات.

اية املصفوفة عمود جنمع فيه حاصل ضرب الرتبة يف تكرارها، وذلك لكل رتبة ؛ البلدية س= (الرتبة  -5 خنصص يف 

 تكرارها).× تبة ستكرارها)+........ (الر × 2تكرارها)+ (الرتبة × 1

ا أقل قيمة هي البلدية األكثر تنمية مقارنة بباقي البلديات. -6   نرتب البلديات ترتيبا تنازليا أو تصاعديا، والبلدية اليت 

                                                
  .102، ص1999األساليب اإلحصائية واجلغرافيا، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  ،عيسى علي إبراهيم - 1
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  المؤشرات           
 البلديات

الشباب   الصحة  التروية  السكن  الشبكات األساسية  ديموغرافية
  والرياضة

  االقتصادية

1 2 3 4 5 6 07 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  
  
  
   

الكتلة 
 السطايفية

  
 جبال 
زمورة 
 الجعافرة

  
   

 30 09 08 11 2 11 6 3 8 34 28 11 16 21 28 18 28 24 9 7 23 23 14 3 خليل
 20 11 12 07 15 2 6 17 13 18 17 16 16 16 24 14 15 17 14 13 11 12 11 18 سيدي امبارك

 22 12 16 11 23 22 6 17 8 18 18 13 3 4 18 1 6 14 17 15 9 33 30 22 زمورة

 4 28 27 11 22 11 6 33 28 15 14 30 3 10 2 23 15 19 17 23 34 19 27 27 الماين
 31 20 17 05 33 34 6 17 18 11 9 33 3 10 21 23 6 24 17 15 29 31 34 28 القلة

 12 20 13 03 20 11 1 7 24 18 14 17 3 21 20 15 1 10 17 32 1 32 32 25 الجعافرة
 33 17 31 25 31 22 6 7 8 24 25 15 34 26 33 23 15 31 17 29 3 15 12 12  أوالد دحمان

 26 26 27 11 34 22 6 17 28 2 3 32 1 10 5 20 26 20 17 21 5 27 33 32 تاسمرت
 1 32 24 11 27 11 6 27 28 1 1 34 2 21 15 23 15 20 17 29 14 10 15 34 تفرق

 25 15 10 11 12 22 6 15 13 24 33 18 16 27 32 13 6 29 16 13 15 26 18 9 حسناوة
                          المجموع

   
  
  
  

 كتلة البيبان
  
   

 28 05 07 11 7 11 6 4 7 24 25 14 16 21 25 9 15 26 10 9 4 29 20 8 المنصورة
 29 08 22 25 5 11 1 7 5 31 20 2 16 27 31 16 6 31 12 15 24 7 8 10 المهير
 34 20 31 25 11 22 29 5 24 6 10 26 3 31 13 23 29 30 17 21 22 34 29 16 بن داود
 15 34 31 25 16 3 6 17 28 7 7 23 3 32 27 23 30 34 17 33 7 14 22 30 حرازة

 3 33 34 25 29 22 6 33 34 6 2 27 3 5 6 23 30 33 17 23 27 11 21 33 أوالد سيدي ابراهيم
 5 06 04 07 1 11 1 7 3 24 23 6 3 16 29 10 6 17 4 5 13 3 1 7 مجانة

 7 20 24 25 28 11 6 15 18 9 11 20 3 10 7 21 6 26 17 23 28 28 31 29 ثنية النصر
 24 04 08 11 13 11 6 5 8 31 32 7 16 5 19 12 15 14 6 4 6 4 3 6 اليشير

                         مزعالمج
  
  

  
  

كتلة 
 الحضنة

  
  

  

 16 03 03 03 24 4 6 7 4 13 19 9 3 18 3 8 22 10 3 3 32 21 13 4 برج الغدير
 18 02 02 02 9 4 6 2 2 22 28 4 16 2 23 4 1 2 2 2 25 2 4 2 رأس الواد
 6 28 30 25 21 22 6 17 28 4 4 21 16 20 4 23 1 5 17 23 30 13 7 26 أوالد براهم
 9 28 24 25 32 11 6 17 28 13 7 22 3 18 10 23 6 5 17 23 21 16 24 31 تقلعيت
 32 18 22 11 30 22 29 17 18 11 13 29 16 5 30 3 6 1 15 11 12 25 25 19 غيالسة
 27 28 27 25 25 11 29 27 21 7 11 28 16 32 22 23 30 14 17 23 31 20 19 20 الرابطة
 19 18 13 11 10 22 6 7 24 15 14 25 16 32 8 23 33 20 17 33 16 24 17 11 العش
 23 26 18 11 26 22 6 17 24 9 5 31 16 27 14 23 24 26 17 29 17 30 28 17 القصور
                         المجموع

                         المناطق الجبلية
 2 01 01 01 14 1 1 1 1 24 34 3 16 1 17 2 1 2 1 1 2 1 5 1 البرج  

 8 13 20 11 6 6 6 27 13 24 28 8 16 21 9 11 6 5 11 15 20 9 10 15 عين تاغروت
 10 20 21 25 4 22 6 17 21 15 20 19 16 5 11 19 1 23 17 15 26 17 26 23 تيكستار

 17 20 18 11 3 6 6 7 21 4 5 24 3 10 16 22 26 10 17 15 8 22 23 24 عين تسرة
 14 13 13 07 19 6 6 27 16 31 28 12 3 9 1 6 34 2 13 11 33 18 16 21 بليمور

 11 15 06 11 18 22 1 27 16 22 23 5 16 3 34 5 15 9 8 8 10 5 2 13 العناصر
 21 10 10 05 17 6 6 27 5 24 25 10 16 10 26 7 24 13 5 5 18 8 9 14 بئر قاصد علي

 13 06 05 07 8 6 6 7 8 18 20 1 16 27 12 17 22 5 7 10 19 6 6 5 الحمادية
                                                  السهول العليا

08ترتيب بلديات الوالية حسب المؤشرات االقتصادية واالجتماعية 

من إنجاز الطالب اعتمادا على األساليب الكمية 
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 البلديات >
 ت*ر الرتب

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
  
  
  
  
 الكتلة السطايفية

  
 جبال 

 زمورة الجعافرة
  
  

 327 1      3    1 2  1     1  1   3  2 2 1 1   2 1  خليل
 315           1      2 3 3 2 2 2 2 3    1 1    1  سيدي امبارك

 334  1   1       1 2    3 2 1 1 1 1 1 1  1 1  2  1 1  1 زمورة
 444 1 1   1  2 3    2 1   2  1  2 1   2 1    1   1 1  الماين

لقلةا    1  1 2   1 1 1    1  3 1  1 1  1 1    1 1  1  2 2 429 
 363   3       1 1   1 3  1 2  1 1 1  1 1   1    2  3 الجعافرة

 451 1 1  3  1   1 2 1 1 1     2  3   2     1 1   1   أوالد دحمان
 397 1 1 2    1 2 2     1 2   2      1 1     2  1 1 1 تاسمرت
 417 2  1   1 1 2   1 1  1 1   1  3 1   1 1    1    1 2 تفرق

 399  1 1   1  1 1  1  1    2  2 3  3 1 1 1 1   2      حسناوة
 387.6 8 7 7 4 2 4 8 8 4 3 7 8 5 5 7 2 9 16 7 16 7 7 6 14 6 5 3 4 11 3 1 9 5 7 المجموع

  
  
  
  

 كتلة البيبان
  
  

 313      1   1 2 1   1 1    1 1 1   2 1 2 1 3 1 1 2    المنصورة
 338    3    1  1 1  1  1    2 1   1 1 1  2 2 1 2   1 1 المهير
 477 1   2 1 3   1 1 1 1 2 1 1   1 1   1  1 1    1 1  1   بن داود
 455 2 1 1 1 2  1 1  1  2 1     2 1         3 1   2   حرازة

 497 2 4   1 1  2  1  2 1 1    1   1   1     3 1  1 1  أوالد س ابراهيم
 207      1     1 1      1 1   1  1 1   3 3 1 2 3  3 مجانة

 416    1  1 3  1 1 1 1  1 2  1 1  1    2 1 1  1 2   1   ثنية النصر
 241   1 1            1   1 1 1 1 1 2   2 1 3 2 3 1   اليشير

 368 5 5 2 8 4 7 4 4 3 7 5 7 5 4 5 1 1 6 7 4 3 3 2 10 5 3 5 13 15 8 7 9 2 4 المجمزع
  
  

  
  

 كتلة الحضنة
  
  
  

 222   1        1  1 1  1 1     1   1 1 1 1 1  3 7   برج الغدير
 165       1   1  1 1      1       1   1  4  10  رأس الواد
 391     2  2  1 1  2 1 2 1   2 1   1      1 1 1 3   1 أوالد براهم

 419   1 1   2   1 2 2 1 1   1 2 1   1   1   1 2 5  1   تقلعيت
 388     2 2    2   2   1 2 1 1 1  1 1 3     1 1  1  1 غيالسة
 506   1 1 1 1 2 2  2  2 1 1 2 1  1 1  1   2    1       الرابطة
 415  2 1       1 2 1 1  1  1 2 2 1 1 1  2 1  1 1 1      العش
 437    1 1 1 1 1 2  2 1 1    1 4 1  1   1  1   1 1     القصور
 367.9 0 2 4 3 6 4 8 3 3 8 7 9 9 5 4 3 6 12 8 2 3 5 1 8 3 3 2 5 8 8 10 9 10 2 المجموع

 374.5 13 14 13 15 12 15 20 15 10 18 19 24 19 14 16 6 16 34 22 22 13 15 9 32 14 11 10 22 34 19 18 27 17 13 المناطق الجبلية
 132 1          1       1 1  1       0  1 0 1 3 13 البرج السهول العليا

 298  4 1 1       1 1   1    2    1 2  2  3 1 3 1  4 1 عين تاغروت
 389         2 1  2 1 2 2 2  3 1 2    1     1 1 1   1 تيكستار
 321         1  2 1 2 1 1  1 1 1 1    1 2  1 1 2 1 1 2   عين تسرة
 345 1 1  1   1 1      1  1 1  2   3 1 1  1  1 3   1 1 1 بليمور
 342 1       1    1 2    1  2 2  1  1 1 1 8  1 3  1 1 1 العناصر

 300        1 1 1 2      1 1 1  1 1   4 1 1 1 2 4     بئر قاصد علي
 217             1  1 1 1 1 1    1  1  2 3 5 3    1 الحمادية

 293 3 1 0 1 0 0 2 4 4 2 6 4 6 4 6 4 5 7 10 7 2 7 2 7 9 6 13 6 18 14 2 5 5 17 المجموع 

09تصنيف البلديات حسب قاعدة الرتبة في الحجم 
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  مستويات التنمية في بلديات والية برج بوعريريج:  -1-2

  

 19خ
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تباينات جمالية يف مستويات التنمية بني خمتلف بلديات  ) على أن هناك19نالحظ من خالل اخلريطة رقم (

  الوالية، وميكن أن نقسمها إىل أربع مستويات كما يلي: 

وتشمل هذه الفئة على ستة بلديات هي: الربج مقر الوالية، بلديات ذات مستوى جيد:  -المستوى األول -

لبلديات كلها تشغل وظيفية إدارية كمقر دائرة رأس الوادي، برج الغدير، احلمادية، جمانة وأخريا اليشري؛ فهذه ا

  ماعدا بلدية اليشري.

هذا املستوى يضم بلديتني جبليتني واقعتني يف كتلة احلضنة (رأس الواد وبرج الغدير) بلدية تقع يف الكتلة 

  السطايفية وهي جمانة وبلدية اليشري الواقعة يف كتلة البيبان. 

وتضم هذه الفئة عددا معتربا من بلديات الوالية، يصل متوسط: بلديات ذات مستوى  - المستوى الثاني -

عددها إىل عشر بلديات، تقع معظمها يف منطقة السهول العليا، باإلضافة إىل بعض بلديات مراكز الدوائر 

الواقعة يف املنطقة الشمالية، وهي على النحو التايل: عني تاغروت، بئر قاصد علي، املنصورة، سيدي امبارك، 

 تسرة، خليل، زمورة، املهري، العناصر وبليمور.عني 

جند مخس بلديات ضمن هذه الفئة، تقع معظمها على  بلديات ذات مستوى ضعيف: -المستوى الثالث -

األطراف الشمالية واجلنوبية ذات الطبيعة اجلبلية يف الشمال و السهلية ذات الطابع السهيب يف اجلنوب وهي  

 ، غيالسة، تيكستار، أوالد ابراهم، تامسرت وحسناوة.كالتايل: اجلعافرة (مقر دائرة)

ميثل هذه الفئة عددا معتربا من البلديات واملقدرة باثنيت  بلديات ذات مستوى ضعيف جدا: - المستوى الرابع -

عشرة بلدية، تقع جغرافيا يف املنطقة اجلبلية الوعرة مشاال أو السهلية ذات الطابع السهيب جنوبا وهي: العش، ثنية 

نصر، تفرق، تقلعيت، القلة، القصور، املاين، أوالد دمحان، حرازة، بن داود، أوالد سيدي إبراهيم والرابطة؛ ال

ا مناطق حدودية.    فجل هذه البلديات تقع على األطراف الشمالية واجلنوبية، أي أ
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 الحجم× الرتبة

 المستوى األول

 المستوى الرابع

 المستوى الثالث

 المستوى الثاني

ضنة ا   كتلة

العليا ول   الس

السطايفية  كتلة

بان الب   كتلة

15 

من إنجاز الطالب اعتمادا على األساليب الكمية 
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): مستويات التنمية في المناطق الجبلية في البرج.10جدول رقم (  

  مستوىال     
  اإلقليم

  المستوى الرابع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول 

ثنية النصر، حرازة، بن داود، أوالد   00  املنصورة، املهري  جمانة، اليشري  كتلة البيبان
  سيدي ابراهيم

الجبال 
  السطايفية

سيدي امبارك، خليل،   00
  زمورة 

اجلعافرة، تامسرت، 
  حسناوة

  املاين، أوالد دمحان تفرق، القلة،

  العش، تقلعيت، القصور، الرابطة   غيالسة، أوالد ابراهم،   00  رأس الواد، برج الغدير  كتلة الحضنة

  12  05  05  04  المجموع

   

يتضح من خالل ما سبق أن مستوى التنمية يف املناطق اجلبلية أقل من املناطق السهلية يف الوالية (أنظر الشكل 

) يظهر بشكل هرم مقلوب، قاعدته صغرية 10جهة، ومن جهة ثانية أنه عند حتليلنا للجدول رقم ( البياين رقم ) من

تتكون من أربع بلديات فقط، املستوى الثاين من مخس بلديات واملستوى الثالث من مخس بلديات واملستوى الرابع من 

  اثىن عشر بلدية.

أن املستوى األول حيتوى على أربع بلديات ذات مكانة إدارية  أما عند حتليلنا هلذه املستويات حتليال جماليا يتبني

ا تقع يف  (رأس الواد، جمانة، برج الغدير واليشري)، أما املستوى الثاين  أقدام الجبالودميوغرافية معتربة يف الوالية، كما أ

وعرة، يف حني أن البلديتني  فهو حيتوي على مخس بلديات، ثالث منها تشغل وظيفة مركز دائرة، وتقع جغرافيا يف مناطق

  الباقيتني تتواجدان يف أقدام اجلبال.

  

من إنجاز الطالب اعتمادا على األساليب الكمية 
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(في قمم أو السفوح بلدية) تتواجد يف مناطق جبلية وعرة  12بلديات) والرابع ( 05أما املستوى الثالث (

  ، كما أن وظيفتها اإلدارية مركز بلدية وفقط ما عدا بلدية اجلعافرة.لجبال)لالعليا 

ند التأمل يف خريطة مستويات التنمية يف والية الربج يتبني أن مسار التنمية فيها ينطلق من بعبارة أخرى، أنه ع

املركز إىل األطراف، أي أن املستويات األوىل تكون يف املركز (املناطق املنبسطة، مث املناطق اليت تليها إىل أن نصل إىل 

  حندار الشديد).احلدود الشمالية واجلنوبية والغربية املتميزة بالتضرس واال

، وأن املناطق اجلبلية هي املناطق احملرومة يف نستنتج أن الموازنة المجالية غير مضبوطة في والية البرج

% من 50جند أن أكثر من  (أقدام جبال)الوالية، فما عدا أربع أو مخس بلديات واقعة يف السفوح السفلى للجبال 

  ستويات األخرية من مستويات التنمية.بلديات الوالية هي بلديات جبلية تقبع يف امل

0
50

100
150
200
250
300
350
400

تكرار 
الرتبة

السهول العليا كتلة الحضنة كتلة البيبان الكتلة السطايفية
الكتـل الجبليــة

ترتيب الوالية حسب األقاليم الطبيعية بقاعدة الرتبة× الحجم
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 رتيب أقاليم الوالية حسب قاعدة الرتبة في الحجمت
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ــــين (االســــتثمار  الفــــاعلون فــــي المجــــال ومــــدى تــــأثيرهم علــــى مســــتوى التنميــــة: -2  المحلــــيوالمســــتثمرين ب

   والمركزي):  

ال، جممل املتدخلني بصفة مباشرة أو غري مباشرة الناشطني الذين يعملو  ن على بعث ودفع يقصد بالفاعلني يف ا

ال، كما قد ينسبون إىل  عجلة التنمية يف شىت امليادين، قد ينسبون للمجال احمللي فيعتربون حمليني أو أجانب عن ا

  الدولة والقطاع العام، أو إىل القطاع اخلاص. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  استشارة
  مراقبة
 تدخل

خ03 

من إنجاز الباحث 

 المركزيونالفاعلون 

الفاعلون في 
 المحلي المجال

 المحليونالفاعلون 

المجالس الشعبية 
 البلدية

 تمع المدنيالمج

الحكومة ومختلف 
 الوزارات
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  البلدية والوالية.: قليمية (المحلية)الجماعات اإل -2-1

  صطلح إىل جزأين:ينقسم امل ا:لغوي

 :ا جمموعة من األفراد. الجماعة  ويقصد 

 :ال اجلغرايف الذي تشغله هذه اجلماعة, المحلي قد يكون بلدية، والية، أو مقاطعة حسب املعيار  1وهو يعرب عن ا

 املستخدم يف حتديده.

الس املنتخبة اليت تسري البلدية والواليةاصطالحا أما  ا ا أخرى اجلماعات اإلقليمية كما  أو بعبارة 2،فيقصد 

  وتشمل على: 3،من الدستور 16هو معرب عنها يف املادة 

ا اجلماعة اإلقليمية األساسية، تتمتع بالشخصية  90/08يعرف القانون البلدية:  -2-1-1 البلدية على أ

  4املعنوية واالستقالل املايل وحتدث مبوجب قانون، كما أن للبلدية إقليم، اسم ومركز.

ا  ماك الوحدة اإلقليمية األساسية األوىل يف بنيان الدولة، يف النواحي السياسية ميكن تعريف البلدية على أ

واإلدارية واالقتصادية والثقافية، وهي كجماعة أوىل من مجاعات الدولة تباشر أعمال التنمية ضمن حدودها و بواسطة 

ا اخلاصة.   5أجهز

  

  

                                                
 . 722بيار جورج: مرجع سابق، ص  - 1

2- ROGER (B) et autre: ibid, p106. 
   املتعلق باجلمعات احمللية. 16بية، دستور اجلمهورية، املادة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشع - 3

4-Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le Ministère Délégué à la 
participation et la promotion de l’investissement: Conférence Nationale autour des grands chantiers de 
l’option Hauts Plateaux-sud (2005-2009), Réunion préparatoire avec les sociétés de gestion des 
participations et l’agence Nationale de développement des investissements, Corpus législatif, Alger 
2004, p24.       
5 - www.hypergeo.euarticle.php 3id_article=424.htm, Octobre 2012. 
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تقـــوم البلديــة بصـــفتها هيئــة المركزيـــة مبهــام تنمويـــة كبــرية للمجتمـــع احمللـــي يف  يــة:المهــام التنمويـــة البلد -2-1-1-1

ـالس البلديـة أن متلـك قـدر كبـري مـن  ميادين عدة منها االجتماعية، الثقافية، الرياضية، البيئية واالقتصادية؛ وهلـذا حتـاول ا

  الصلة املباشرة باملواطن بوجه اخلصوص. تسمح هلا بأن تلعب الدور احملوري يف تنمية امليادين ذات 1الصالحيات

لــس الشــعيب  ــالس البلديــة برئاســة رئــيس ا البلديــة والواليــة، جيــد أن املشــرّع حــاول مــنح ا واملتتبــع حملتــوى قــانون 

  لبلدية من تبوأ مكانتها يف مسار التنمية احمللية بشقيها املادي والبشري.لعديد من الصالحيات، اليت متّكن االبلدي ا

  ي ما يأتي أهم الصالحيات المخولة لها:وف

 اجتماعيا: -أ

تعمل البلديات على إنشاء مراكز صحية وقاعات عالج وصيدليات صغرية ومتوسطة، باإلضافة إىل أخذ  الصحة: -

 االحتياطات الالزمة ملكافحة األمراض املعدية والوقاية منها، كما تعمل على مراقبة األغذية ونظافة األسواق واألماكن

 2 العمومية، لتحول دون انتشار األمراض واألوبئة.

للبلدية دور أساسي يف مسألة السكن، الذي يعد شرط ضروري للحياة العائلية الكرمية؛ وباإلضافة إىل السكن:  -

  مهامها املتمثلة يف تقدير االحتياجات وتوزيع السكنات تقوم البلدية بـ:

  تراب البلدية. وىعلى مستتشجيع إنشاء التعاونيات العقارية 

 .إشراك اجلمعيات والتعاون معها يف ما خيص محاية العقارات، األحياء وصيانتها أو جتديدها 

 .ترقية وتنفيذ برامج السكن اليت تقدمها املصاحل املختصة يف ذلك  

مساعدات مالية كما تقوم البلدية مبهام اجتماعية تضامنية مع الفئات الفقرية واملعوزة كاملسنني واملعوقني مبنحهم 

  3 معتربة.

                                                
  .السابقاملرجع -1
  . 266، 265، ص 2007، دار اخللدونية، اجلزائر، 1أنظر قانون البلدية والوالية،  نقال عن طاهري حسني: القانون اإلداري واملؤسسات اإلدارية، ط  -2
  .266سه، ص املرجع نف -3
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 1ثقافيا ورياضيا:  - ب
  تعمل البلدية على صيانة كل اهلياكل واألجهزة اخلاصة بالشبيبة والثقافة (دور الثقافة، قاعات املطالعة، دور

 الشباب...) والرياضية (املالعب، القاعات متعددة الرياضات، ساحات اللعب....)

 لرياضية على القيام مبهامها، وتقدمي هلا النصح واملساعدات.تشجيع اجلمعيات الشبابية، الثقافية وا 

 .املسامهة يف صيانة املساجد واملدارس القرآنية وتضمن احملافظة على املمتلكات الدينية 

 .احملافظة على املواقع الطبيعية واألثرية لقيمتها التارخيية واجلمالية  

 2التربية والتعليم: -ج

 ي وصيانتها وفقا للمقاييس الوطنية واخلريطة املدرسية.إجناز مؤسسات التعليم األساس 

 .تعمل البلدية على تشجيع، وتوسيع شبكة النقل املدرسي لتسهيل تنقل تالميذ املناطق النائية 

 وتشجيع التحاق األطفال بالتعليم ما قبل املدرسي.3بناء رياض األطفال ،  

  4بيئيا: -د

 كفل بإيصال املياه الصاحلة للشرب، وتصريف املياه القذرة وكذا النفايات تعمل البلدية على استحداث هيئات تقنية تت

 الصلبة ومعاجلتها.

 .مكافحة التلوث ومحاية البيئة 

 .تتكفل البلدية بإنشاء، توسيع وصيانة املساحات اخلضراء 

 .السهر على محاية الرتبة واملوارد املائية واالستخدام األمثل هلا 

 ملساحات اخلضراء.محاية األراضي الزراعية وا  

                                                
  .266، 265، 264املرجع السابق، ص ،طاهري حسني - 1
  .265نفسه، ص املرجع  - 2

3 - www.hypergeo.euarticle.php 3id_article=424.htm, Octobre 2012. 
  .267، 266، 263مرجع سابق، ص ،طاهري حسني - 4
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  مصادر و أدوات البلدية في القيام بالمهام التنموية: -2-1-1-2

تسعى السلطات البلدية يف مباشرة مهامها التنموية سابقة الذكر، إىل االعتماد على نظام التخطيط الذي يعد         

جهة، ولتحقيق وضع اقتصادي، ثقايف منهجا علميا وأداة فعالة يف استغالل واستثمار الطاقات واملوارد احمللية من 

واجتماعي أفضل للمجتمع على كافة مستوياته من جهة أخرى؛ وذلك من خالل جمموعة القرارات الرشيدة اليت يشرتك 

تمع وقادته السياسيني.   1يف إعدادها وتنفيذها اخلرباء، أفراد ا

 ً بادرة املخططات يف مباشرة عملية التنمية، من ، فإنه على البلدية اختاذ م90/08من قانون  86على املادة  وبناء

خالل إلزامها بإعداد خمططها التنموي القصري، املتوسط والطويل املدى، وتصادق عليه وتسهر على تنفيذه يف إطار 

ولتنفيذ هذه  2الصالحيات املسندة هلا قانونا، وبانسجام مع خمطط الوالية وأهداف خمططات التهيئة العمرانية؛

كما نصت عليه املواد السابقة، فإن على البلدية إجياد مصادر مالية تسمح هلا بأداء مهامها وتطبيق املخططات  

ا، فما هي إذن هذه املصادر ؟    خمططا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .2012، بتاريخ نوفمرب www.ulum.NLمأخوذة من موقع  2009جتربة التنمية يف اجلزائر، جملة العلوم اإلنسانية،  ،شريفي أمحد - 1
  .263مرجع سابق، ص ،طاهري حسني - 2
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 الموارد الذاتية (الداخلية): -1 -2-1-1-2

ا، والناجتة عن ما يلي:   هي تلك املداخيل احملصل عليها ذاتيا، أي من طرف البلدية ذا

: وهي جمموع املداخيل الناجتة عن حقوق كراء أو استغالل ممتلكات البلدية العقارية واملنقولة  إيرادات ممتلكاتها  - أ

  1كالسكنات، احملالت، وسائل النقل والعتاد، قاعات البلدية، األسواق، احلجز العمومي، الطرق العمومية والتوقف...

 االقتصاد "باجلباية احمللية"، واليت تعد من أهم املصادر املالية أو ما يطلق عليه يف 2:الضرائب والرسوم المحلية  -  ب

للمحليات، وهي تنقسم إىل مباشرة وغري مباشرة نذكر منها: الرسم على النشاط املهين، الدفع اجلزايف، الرسم العقاري 

مة املضافة، الرسم على الذبح، على امللكيات املبنية وغري املبنية وعلى األراضي الفالحية ورسم التطهري، الرسم على القي

 قسيمة السيارات...

لإلشارة فإن قسط من الضرائب المحصل عليها محليا تقسم إلى ثالثة أقساط، قسط إلى البلديات، قسط 

إلى الوالية وقسط ثالث إلى صندوق التضامن البلدي، وذلك بهدف الموازنة بين مختلف البلديات، واألخذ بيد 

  البلديات الفقيرة.

: تضم جمموع املداخيل الناجتة عن أرباح املشاريع االقتصادية أرباح المؤسسات التجارية والصناعية للمحليات -ج

املختلفة اململوكة من طرف احملليات مثل املشاريع الزراعية، احليوانية، الصناعية، التجارية واخلدماتية...وبذلك حيق هلا 

  التصرف فيها بالبيع أو االستغالل.

  

  

  
                                                

  .77، ص2005دليل املنتخب احمللي، دار اخللدونية، اجلزائر،  ،عمر األطرش -1
ول حول التنمية احمللية يف اجلزائر: الواقع واآلفاق، املركز "متطلبات تعبئة املوارد املالية احمللية للتنمية"، امللتقى الوطين األ ،عبد احلق بوعرتوس وحممد دهان -2

  .7، 6 ، ص2008أفريل  15-14اجلامعي برج بوعريريج،
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ــــذاتي للتنميــــة المحليــــة فــــي البلــــديات الجبليــــة وتحــــديات التنميــــة المحليــــة  -1 -1 -2-1-1-2 التمويــــل ال

 (نفقاتها):

 ،تعاين عجزا يف مواردها الداخليةو 1تشهد ركودا اقتصاديا من املالحظ أن معظم بلديات الوطن خاصة اجلبلية

ا الداخلية كأجور الع مال، وتأثيث مكاتب البلدية... أو ما يسمى يف وبالتايل فهي تعاين عجزا حىت يف تسيري شؤو

  احملاسبة بنفقات التسيري؛ مما يؤدي بالدولة والوالية إىل منح مساعدات وإعانات يف إطار:

: مت إنشاء هذا الصندوق الذي يعترب مؤسسة عمومية ذات طابع FCCLممنوحات صندوق التضامن البلدي  -أ

بغرض  1986نوفمرب  4املؤرخ يف  66/266مبوجب املرسوم رقم:   2عنوية،إداري تتمتع باستقالل مايل والشخصية امل

  3تقليص احتياجات اجلماعات احمللية من املوارد املالية ومتويل التنمية احمللية.

: هي اليت تتحصل عليها البلدية من الدولة، أو من الوالية خصيصا ملساعدة احملتاجني، مساعدات الدولة الخاصة - ب

  4كفوفني، املعوقني، ذوو األمراض املزمنة؛ أو لتغطية نفقات االنتخابات وإعادة توازن ميزانيات البلديات.املسنني، امل

% فقط من امليزانية العامة (االقتطاع من نفقات التسيري) ختصص  10وينص قانون تسيري احملليات على أن نسبة 

الوطن التصرف يف هذه النسبة، واهلدف من وراء ذلك  للتجهيز والتنمية احمللية، أي ال ميكن ألي بلدية من بلديات

ا احمللية من أجور، وأعباء التسيري وغريها من األمور...   متكني البلديات من التفرغ لنفقا

لس الشعيب البلدي من أغلفة مالية إلجناز مشاريع تنموية  وعليه بقدر ما تكون ميزانية البلدية بقدر ما خيصص ا

  البلدية. تعود بالفائدة على

                                                
ــة بلــديات: عــني كبــرية، الدهامشــة، أوالد عــدوان، عمو  -1 شــة، تيــزي منصــور هجــرس، التخلــف وجهــود التنميــة يف البلــديات اجلبليــة الشــمالية لواليــة ســطيف، حال

يد بالزين، جامعة قسنطينة، جوان نبشار، واد الب ال، إشراف األستاذ الدكتور عبد ا يئة ا    .210، ص 2008ارد، رسالة ماجستري يف 
"آليــــات جتســـيد االســــتقالل املــــايل للجماعــــات احملليــــة"، امللتقــــى الوطنيـــة لتمويــــل التنميــــة احملليــــة، املركــــز اجلــــامعي بــــرج  ،علــــي بلحمــــدي خالـــد خــــالفي وســــيد -2

  .12.ص2008يج،بوعرير 
  .7املرجع السابق، ص ،عبد احلق بوعرتوس وحممد دهام -3
  .80مرجع سابق، ص ،عمر األطرش -4
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، وذلك بأخذ بلدية 2013إىل  1999حاولنا يف ما يلي رصد قيم التمويل الذايت ملختلف البلديات اجلبلية من 

  عن كل كتلة جبلية من الكتل اجلبلية الثالث املعروفة يف الوالية.و عن كل مستوى من مستويات التنمية (عشوائيا) واحدة 

  راسة (التمويل الذاتي).) البلديات الجبلية محل الد11جدول رقم (
  المستوى     
  اإلقليم

  المستوى الرابع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول 

  بن داود  00  املنصورة  جمانة  كتلة البيبان

  تفرق  تامسرت  زمورة  00  الجبال السطايفية

  تقلعيت  غيالسة  00  برج الغدير  كتلة الحضنة

  
  

  ) نالحظ أن:17م (فمن خالل الشكل البياين رق

  هناك اختالف واضح بني خمتلف الكتل اجلبلية من حيث متوسط التمويل الذايت، حبيث حتتل الصدارة كتلة

احلضنة، تليها البيبان وأخريا اجلبال السطايفية؛ وهو الرتتيب نفسه الذي توصلنا إليه يف ترتيب مستويات التنمية للكتل 

 اجلبلية.

 ذايت ضعيفة بالنسبة لبلديات املستوى األول وضعيفة جدا لباقي املستويات، األمر أن قيم متوسطات التمويل ال

لس الشعيب البلدي الذي يعرب عن صوت الشعب احمللي  الذي ينذر بعدم وجود تنمية حملية حقيقة نابعة من كنه ا

 واحتياجاته احلقيقية.

  
  

 من إنجاز الطالب 
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الجبال السطايفية كتلة الحضنة كتلة البيبان المناطق الجبلية

متوسط التمويل الذاتي للبلديات الجبلية محل الدراسة من 1999
 إلى 2013

المسـتوى االول المستوى الثـاني المسـتوى الثالـث المستوى الـرابع

  
  
 لتمويل الذايت للبلديات اجلبلية من نفس املستوى، مثال بني بلدية برج الغدير عن  نالحظ كذلك اختالف يف ا

كتلة احلضنة اليت فاق متوسط التمويل الذايت فيها عتبة املليارين سنتيم، يف حني مل يصل إىل مليار ونصف يف بلدية جمانة 

بلدية غيالسة قارب متوسط التمويل الذايت فيها  عن كتلة البيبان؛ نفس احلال بالنسبة لبلديات املستوى الثالث إذ جند أن

مليون سنتيم، يف حني أن بلدية تامسرت مل تبلغ نصف هذا املبلغ؛ أما املستوى الرابع فهناك تقارب بني بلدييت  500من 

 150ة مليون سنتيم)، وتبيان شديد بينهما وبني بلدية تامسرت اليت مل تصل إىل عتب 250كتلة احلضنة والبيبان (حوايل 

 مليون سنتيم.

الس الشعبية البلدية يف خلق الثروة، وإنشاء مؤسسات اقتصاديه مرحبة هذه املالحظات فإذن  تنم على حمدودية ا

ا احمللية وتساعدها يف إجناز مشاريع تنموية كبرية تعود  ا ثرو سواء من مواردها الذاتية أو قروض من البنوك تدعم 

تمع احمل   لي، دون انتظار بصيص املوارد املالية من الدولة أو الوالية كممثل حملي هلا.بالفائدة على ا

17 

 من إنجاز الطالب اعتمادا على الحساب اإلداري للبلديات 
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الية املالحظة يف ما سبق فهي نامجة عن ميزانية كل بلدية من البلديات، واالختالف  أما تلك االختالفات ا

يات اجلزائر بصفة عامة وخاصة احلاصل بينها ناتج على اعتمادها على اجلباية بصفة شبه مطلقة؛ لإلشارة فإن ميزانية بلد

، والنزر 1% من الضرائب سواء املباشرة أو غري املباشرة 90إىل  80البلديات كاليت حنن بصدد دراستها تتكون من 

ا العقارية واملنقولة، كالسوق واحملالت.....   الباقي يرجع إىل عائدات ممتلكا

تطور األموال الذاتية الموجهة للتجهيز في البلديات الجبلية محل الدراسة في والية البرج من 1999 
إلى 2013
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  .2013إىل  1999احلساب اإلداري للبلديات من سنة  - 1

18 

جاز الطالب اعتمادا على الحساب اإلداري للبلديات من إن 
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 2007 – 2006فتعترب سنة  2013إىل  1999لتمويل الذايت للبلديات املدروسة من أما عن مسار تطور ا

  سنتان مفصليتان يف تطور التمويل الذايت يف البلديات اجلبلية بصفة عامة، واملدروسة بصفة خاصة، إذ:

بتة وبقيمة نالحظ أن التمويل الذايت يف مجيع البلديات باملستويات األربع ميشي بوترية شبه ثا 2006قبل سنة 

مليون سنتيم، أما بعد هذه السنة فجل البلديات شهدت إقالع وحتول  100ضعيفة جدا، ال تتعدى يف بعض البلديات 

مايل كبري خاصة بلديات كتلة احلضنة باملستويات الثالث الواردة: برج الغدير من أقل من مليار سنتيم إىل ما يقارب 

 500ون سنتيم وصوال إىل حوايل مليارين ونصف، تقلعيت من أقل من ملي 500مخسة ماليري، غيالسة من أقل من 

 مليون سنتيم إىل أزيد من مليارين سنتيم.

يف حني أن باقي البلديات شهدت هي األخرى تطورا يف متويلها الذايت لكن ليس بالصورة اليت عرفتها بلديات  

يار إىل مليارين سنتيم، بلديتا برج زمورة عن اجلبال كتلة احلضنة، فمثال بلدية جمانة يف كتلة البيبان انتقلت من مل

  مليون سنتيم إىل حوايل مليار سنتيم. 500السطايفية وبن داود عن كتلة البيبان انتقلتا تقريبا من 

فهو مل يتجاوز يف  ،ومن جممل هذه البلديات جند سوى بلدية تامسرت اليت مل يتطور فيها كثريا التمويل الذايت

  مليون سنتيم. 300عتبة  2012حدود سنة 

  ويرجع هذا التحول إىل ما يلي:

سعي الدولة إىل الرفع مـن النسـبة املخصصـة للمحليـات بـالنظر للتضـخم الـذي يعرفـه الـدينار، مـن خـالل تعـديل معادلـة  -

ـا )، كمـا ال خيفـى علينـا ختصـيص الدولـة لضـرائب جديـدة متـ% 10ري إىل ميزانية التجهيز (ياالقتطاع من ميزانية التس ول 

 احملليات كقسيمة السيارات وغريها.

ا وإجياد سبل جديدة للتمويل مثـل السـوق األسـبوعي، كـراء العقـارات واملنقـوالت علـى  - قيام بعض البلديات بتنويع واردا

  غرار بلديات برج الغدير، جمانة وتقلعيت...
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إىل  % 90توجه بنسبة و  دروسة إىل حد ما،تتشابه ما بني البلديات امل فهيأما عن مصاريف هذه االموال الذاتية 

إجناز خمتلف األشغال العمومية اخلفيفة وكذا بناء خمتلف جتهيزات البلدية واملصاحل التابعة هلا وكذا جتهيزها من مكاتب 

 تتحملها وأثاث إداري، والنسبة الباقية توجه سواء إىل إجناز الدراسات واملخططات التنموية، أو إىل التعويضات املالية اليت

  البلدية كشراء العقارات لتوطني مشاريع التنمية أو أعباء مالية أخرى كاملصاريف القضائية....

  لبلديات الجبلية محل الدراسة.لالتمويل الذاتي استثمار ) 12جدول رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الكتل الجبال السطايفية  كتلة الحضنة كتلة البيبان

 البلديات  برج زمورة تاسمرت تفرق الغديربرج  غيالسة تقلعيت مجانة المنصورة بن داود
  أشغال متنوعة   98  31  8 50  62  52 51 60  35
  أعباء مالية وتعويضات 0  7  4 05  12  15 0 15  37

28  23 39 28  24  40 82  58  
0 

تجهيزات وأشغال بمقر 
  البلدية

  دراسات  2  4  6 05  2  2 09 02  0
 المجموع % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

 من إنجاز الطالب اعتمادا على الحساب اإلداري للبلديات 
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 : التمويل الخارجي للتنمية المحلية في البلديات الجبلية -2 -2-1-1-2

 ) " إرادة محلية وتمويل خارجي":PCDالبرامج البلدية للتنمية ( -2-1 -2-1-1-2

د أهم املخططات اليت يعرف املخطط البلدي للتنمية على أنه خمطط شامل للتنمية يف البلدية، كما يعترب أح         

ترتكز عليها الدولة يف حتقيق التنمية احمللية على مستوى اجلماعات احمللية، إىل جانب املخططات القطاعية للتنمية 

PSD.1  

، من أجل 2عند انطالق املخطط الرباعي الثاين 1974مت سن هذا املخطط من طرف املشرّع اجلزائري سنة         

ة اقتصادية للدولة، واملتمثلة أوال يف الرغبة يف سد احلاجيات الضرورية للمواطنني اليت ال ميكن التأكيد على قناعة سياسي

ا اهليئة الوحيدة األقدر على تشخيص اإلمكانيات واالحتياجات  بلوغها وال حتقيقها إال عن طريق اهليئات احمللية، لكو

الت يف النظام االجتماعي واالقتصادي لتحقيق التنمية من غريها واملواءمة بينها، وكذلك األقدر على إدخال التعدي

ل في آن واحد الدولة هي المراقب والوصياحمللية؛ وثانيا يف عدم رفع وصاية الدولة، أي مبعىن تبقى      3.والمموّ

لس الشعيب  والدليل على ذلك، يف أن هذا املخطط يقدم يف بداية األمر على شكل اقرتاحات برامج من طرف ا

إىل اهليئات املعنية  -بعد إحصاء احتياجات البلدية وترتيب األولويات وإعداد الدراسات التقنية ملشاريعها -ديالبل

بالتخطيط واملالية على مستوى الوالية اليت تتكفل بدراستها ومتحيصها وفقا لإلمكانيات املتاحة من طرف الدولة للوالية 

  اجلهوي والوطين للتنمية.ومطابقتها ملدى توافقها مع املخطط الوالئي، 

بعد موافقة الوايل باعتباره مندوب الدولة واآلمر بالصرف على مقرتحات تلك الربامج، تباشـر اهليئـات التقنيـة علـى         
لس الشعيب البلدي.   4مستوى البلدية مبتابعة تنفيذ الربامج، إىل أن تنجز باسم رئيس ا

                                                
ويـــل التنميـــة احملليـــة، املركـــز اجلـــامعي بـــرج "التنميـــة احملليـــة آليــة لتحقيـــق التنميـــة الوطنيـــة الشـــاملة"، امللتقـــى الـــوطين األول حــول مت ،خبابــة عبـــد اهللا وبعجـــي ســـعاد -1

  .2005بوعريريج، 
  .178ميزانية البلدية، مذكرة ماجستري يف احلقوق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية، ص ،حممد بن مالك -2

3- Ferfera Mohamed Yacine: Ibid. p37.    
  .186مرجع سابق، ص ،بن مالك حممد -4



  

  

 
127 

  

  ططات البلدية للتنمية:التوزيع المجالي للمخ -2-1-1 -2-1-1-2

أن هنــاك تفــاوت بــني نالحــظ )  19 معطيــات مديريــة الربجمــة ومتابعــة امليزانيــة (أنظــر الشــكل رقــم مــن خــالل

  :2013إىل  1999خمتلف األقاليم الطبيعية يف والية الربج، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 
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كتلة البیبان كتلة الحضنة الجبال السطایفیة السھول العلیا

الكتل الجبلية

متوسط PCD حسب الكتل الجبلية في والية البرج من 1999 إلى 2013

 

  نــال أكـــرب نصـــيب مـــن املخططــات البلديـــة للتنميـــة مقارنـــة ببــاقي الكتـــل اجلبليـــة، إذ قـــدر أن إقلــيم الســـهول العليـــا

مليـار لكـل بلديـة، اجلبـال السـطايفية  3بلـديات) مبـا يعـادل  8مليـار ( 24كل سنة فيها حـوايل    PCDمتوسط 

ــار ( 22حبــوايل  ــار لكــل بلديــة، كتلــة البيبــان مبــا يقــارب  2.2بلــديات) أي  10ملي ــار  18ملي بلــديات)،  8(ملي

 مليار لكل بلدية. 2.2بلديات) مبا يعادل  8مليار ( 17مليار لكل بلدية، وأخريا كتلة احلضنة حبوايل  2.2

19 

 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية 
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ويرجـع ســبب هــذا التفــاوت خاصــة بــني جممــل الكتــل اجلبليــة وإقلــيم الســهول العليــا إىل سياســة الدولــة يف ختصــيص 

  .1ان بلديان من والية الربجبرنامج بأكمله يسمى بربنامج اهلضاب العليا، ميس مث

  على الرغم من التفاوت البسيط بني خمتلف الكتل اجلبلية، إال أن داخل كل كتلة فروقات واضحة:

مليــار وهــو  21عتبــة  PCDالبلــديات الــيت يفــوق فيهــا املتوســط الســنوي مــن مبــالغ ففــي الجبــال الســطايفية: 

مليـار وبدرجـة أقـل زمـورة  24مليار ،خليـل  29مليار، اجلعافرة  33املتوسط السنوي للكتل اجلبلية جمتمعة هي: حسناوة 

مليار؛ يف حني أن باقي البلـديات حـازت قيمـة أقـل مـن هـذه الـربامج مـن الدولـة خاصـة بلـديات تفـرق واملـاين حبـوايل  21

  مليار... 17مليار، سيدي امبارك  16

مليـار، بتسـجيل تقـارب بـني جـل  17,7يربو عـن  أما كتلة البيبان فبلغ مبلغ متوسط املخططات البلدية للتنمية ما

مليــار مث  11,6مليــار)، مــا عــدا بلديــة اوالد ســيدي ابــراهيم الــيت نالــت  26 -23بلــديات هــذه الكتلــة اجلبليــة (مــا بــني 

  مليار ومها أفقر بلديتني بوالية الربج. 17بلدية بن داود حبوايل 

ــاقي الكتــل اجلبليــة يف حــني أن كتلــة احلضــنة الــيت عرفــت أقــل مبلــغ للمخططــا ــة مقارنــة بب  16,7ت البلديــة للتنمي

مليار، إال أن هناك تباين جمايل يف توزيع هذه املخططات ما بني بلديات الكتلة، على سـبيل املثـال بلـديتا رأس الـواد وبـرج 

مــن هــذه مليــار، وهــي مبـالغ فاقــت جــل بلـديات الواليــة؛ وهنــاك بلـديات  33الغـدير (مقــر دائــرة) حـازت علــى أكثــر مـن 

مليـار علـى التـوايل)، يف حـني  14و 13الكتلة مثل الرابطة وأوالد براهم مل تتحصل إال على أقل من نصـف هـذه املبـالغ (

  مليار سنتيم.     20 – 16أن باقي بلديات هذه الكتلة تتواجد يف جمال 

  

                                                
ج اهلضـاب العليـا مثـان بلـديات هـي: بـرج بـوعريريج، العناصـر، بليمـور، احلماديـة، القصـور، الرابطـة، اليشـري والعـش؛ وحسـب دراسـتنا البلديات اليت مسها برنـام  -1

ل وجـدناها مـن خـالفإن حتديد هذه البلديات كان عشـوائي بالنسـة للسـلطات العليـا يف الـبالد، الـدليل أن بعـض البلـديات املدرجـة ضـمن بلـديات اهلضـاب العليـا ، 
  دراستنا ودراسة مكتب دراسات تقع يف أقدام اجلبال، والعكس صحيح.



  

  

 

  PCD متوسط البرامج البلدية للتنمية
في البلديات الجبلية في والية البرج

 من 1999 إلى 2013
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لبلدية للتنمية) وكيفية توزيع هذه األموال على بلديات الوالية مل جند من خالل دراستنا هلذا املوضوع (املخططات ا

طرحنـا هـذا السـؤال ملعرفــة  1سـند قـانوين يشـرع هـذا التوزيـع (فـراغ قـانوين)، وبقربنـا للمصــاحل املعنيـة مـن خـالل االسـتجواب

ه الـربامج مونـه املسـؤول األول عــن العامـل املـتحكم يف التوزيـع، كـان الـرد هـو حريـة اإلدارة حتــت سـلطة الـوايل يف توزيـع هـذ

  الوالية، مع األخذ بعني االعتبار العناصر التالية:

 .الرتبة اإلدارية للبلدية 

 .االحتياطات العقارية اليت متلكها وتسهيل صرف األموال 

 .الس الشعبية البلدية، مما يؤدي إىل تعليق مهام الرئيس  عدم وجود صراع يف ا

 لــس ســرعة اســتهالك املشــاريع ال ســابقة للمخططــات املســجلة، فكلمــا كــان االســتهالك أســرع كلمــا مــنح ا

لــس وســهره ومتابعتــه للمشــاريع وإزالتــه لعراقيــل البريوقراطيــة مــن جهــة،  مشــاريع أكثــر، وذلــك مــرتبط بعمــل ا

  وحسن متابعة املصاحل التقنية واملالية هلذه املشاريع.

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .2015أفريل  20مقابلة أجريت مع رئيس مصلحة التنمية احمللية مبديرية الربجمة ومتابعة امليزانية بتاريخ:   - 1
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  سنة): 14( 2013إلى  1999مية البلدية للمناطق الجبلية من مسار تطور برامج التن -2-2 -2-1-1-2

ا مرت بالعديد من  2013إىل  1999سنة، أي من  14املتتبع ملسار الربامج التنمية البلدية لفرتة تقارب  جيد أ

  املراحل ميكن أن نلخصها يف ما يلي:

 : 2004إلى  1999المرحلة األولى من  -

تمـــادات املاليـــة للمخططــات البلديـــة املخصصـــة عمومـــا لواليـــة الـــربج، حبيـــث يف االع شــهدت هـــذه املرحلـــة تذبـــذبا

، مث ينـزل 2003 -2002 -2001-2000مليـار بـني  80صـوال إىل حـدود مليار و  35من  1999انطلقت بداية 

 .2004مليار سنة  47هذا املبلغ إىل 

ختصـيص الدولـة أغلفـة إىل  2003و 2002، 2001، 2000ويرجع سبب ارتفاع املخصصات املالية لسـنوات 

  مالية إضافية عن الربامج العادية كاآليت:

  خصصــت الدولــة األول مســي بـــ  2000يف ســنة(INT)  دينــار جزائــري  97000000خصــص لــه مــا يقــارب مــن

واسـتفادت منـه جــل البلـديات اجلبليــة، وبرنـامج آخــر كـان موجـه لــدعم املشـاريع الــيت تنجزهـا املقــاوالت التابعـة للبلديــة 

دينـار جزائـري، واسـتفادت  000360000وخصصت له الدولة مـا يربـو عـن  (URG)عث هذه األخرية دف ب

 منه باخلصوص البلديات اجلبلية حسب دراستنا.

  وخصـص لـه وطنيـا حــوايل  2005 – 2001جنـد الدولـة قـد باشـرت تطبيـق برنـامج االنعـاش االقتصـادي  2001يف

دينار جزائري، ولإلشارة فإن جل البلديات اجلبلية  97000000رب مليار دينار، أما على مستوى الوالية فقا 525

  بالوالية استفادت من هذا الربنامج.

فعرفــت الواليــة إضــافة إىل الربنــامج الســنوي العــادي برنــاجمني مهــا برنــامج االنعــاش االقتصــادي  2003أمــا يف ســنة 

ـــ دينــار 000360000بقيمــة  ــامج التكميلــي ب ــة دينــار ج 000249998، والربن زائــري، وكالعــادة كــان للمنــاطق اجلبلي

  النصيب األوفر من هذه الربامج اإلضافية.
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 مل تشهد أي برنامج إضايف باستثناء الربنامج السنوي العادي. 2004يف حني أن سنة 

 ، وميكن تقسيمها إىل فرتتني:مرحلة اإلقالع االقتصادي :0201إلى  2005المرحلة الثانية من  -

 :0072إلى  2005األولى من  -

مليـار  47عرفت هذه املرحلة إقالع اقتصادي ال نظري له يف تاريخ الوالية إذ قفزت املخططات البلدية للتنميـة مـن 

مليار سنتيم، على الـرغم مـن عـدم إدراج  210مبلغ  2006لتصل يف سنة  2005مليار سنة  94,6إىل  2004سنة 

 شهدت انطالقه برنامج اهلضاب العليا مببلغ قدر حبوايل اليت 2007ما عدا سنة  PCDأي برامج إضافة ممولة يف إطار 

  مليار سنتيم. 02

، ورغبتهـــا يف اســـتكمال بنـــاء املنشـــآت 1ويرجـــع ســـبب ارتفـــاع مبـــالغ هـــذه املخططـــات إىل الوضـــعية املرحيـــة للدولـــة

الس الشعبية البلدية.   القاعدية اجلوارية اليت تتبناها ا

  : 2010إلى  2007الفترة الثانية  -

ل هذه الفرتة عرفت الـربامج البلديـة للتنميـة يف الواليـة عمومـا بـالرتاجع مقارنـة باملرحلـة السـابقة، حبيـث وصـلت خال

ماليـري خــالل  5إىل  3مليـار ســنتيم، إضـافة إىل بـرامج اهلضــاب العليـا الــيت تراوحـت مـا بــني  120قيمـة الـربامج إىل عتبــة 

  .2009 -2008سنيت 

 :   2013إلى  2010ة من المرحلة الثالث

متيزت هذه املرحلة بالتذبذب يف املبالغ املمنوحة للمخططات البلدية للتنمية من جهة، ومن جهة ثانية بعدم بوجود 

  برامج إضافية عن الربنامج السنوي العادي.

 120مليــار مث يرتاجـع مــرة أخــرى  236إىل  2012مليــار، ليقفـز ســنة  123اســتقر املبلـغ عنــد  2011يف سـنة 

    .   2013م سنة مليار سنتي

                                                
، 2012، ديسـمرب 12'،  جملة أحباث اقتصادية وإداريـة، العـدد '2010 - 2000دراسة تقييمية لسياسة االنعاش املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة '' ،نبيل بوفليح -1

  .251ص 
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  نستنتج من خالل ما سبق:

  أن الوالية شهدت ثالث فرتات كربى أملتها عليها خمططات الدولة الكربى وذلك حسب اخلماسيات الرئاسية

 االعتمادات املالية من خمطط إىل آخر.والوضعية االقتصادية هلا، وهذا األمر واضح يف توزيع 

  ،ايتها، البداية حمتشمة نوعا ما، مث تتطور إىل أن تبلغ قمتها أن املخططات تسري بشكل هرمي من بدايتها إىل 

 ويف األخري ترتاجع.

 الوترية من  أن منحىن تطور الربامج التنمية البلدية للوالية عموما ومنحىن املناطق اجلبلية على اختالفها، كانا بنفس

ايل الذي تلعبه هذه املناطق (أكثر من  % من إقليم الوالية 70البداية إىل النهاية، وهذا ناجم عن الوزن ا

 بلديات جبلية).

  الية بني خمتلف املناطق اجلبلية من جهة وبني هذه األخرية وإقليم السهول العليا؛ فإننا نلمس أما عن الفوارق ا

خاصة بني خمتلف الكتل اجلبلية؛ مع وجود فوارق بني املناطق اجلبلية والسهول العليا يف عدم وجود فوارق واضحة 

% من هذا 90وذلك مرده إىل برنامج اهلضاب العليا الذي مس  2009و 2008، 2007مرحلة سنوات 

 اإلقليم.
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  في المناطق الجبلية في الوالية:     PCDاالهتمامات التنموية لـ  -2-3 -2-1-1-2

جبال، سهول...،  :تعد الربامج البلدية للتنمية يف اجلزائر لبنة أساسية يف التنمية احمللية على اختالف أقاليمها

ال للمجالس احمللية يف اإلعداد والتنفيذ... ا تفتح ا   األمر الذي سيظهر للعيان يف أرض الواقع. خاصة وأ

يم املنشآت والتجهيزات القاعدية ذات الصلة املباشرة وعلى العموم، فإن هذا املخطط يهدف إىل إجناز وترم

  1باملواطن وهي كالتايل:

  إجناز وترميم املنشآت والتجهيزات املتعلقة بقطاع الفالحة والري كشبكات التزويد باملياه الصاحلة للشرب

 وتصريف املياه القذرة ومعاجلتها.

 ة احمليط.يئة وإجناز القمامات العمومية حفاظا على البيئة ونظاف 

  ،إجناز البىن التحتية ذات الطابع اإلداري واالقتصادي كالطرقات واملسالك البلدية، مكاتب الربيد واملواصالت

 املقرات والفروع اإلدارية....

 .إجناز وترميم املدارس، وجتهيزها بالوسائل الالزمة 

 يئة احلدائق العمومية.يئة احمليط احلضري من خالل جتديد وترميم الطرقات، توسيع شبكة اإلنا  رة و

 .إجناز وترميم خمتلف قاعات العالج وجتهيزها 

  يئة مكتبات البلدية وقاعات املطالعة، دور الشباب، املالعب اجلوارية وساحات اللعب إجناز، ترميم و

 للشباب....

  

  

                                                
  .2007املتعلق مبخططات التنمية البلدي،  9ملحق القطاع  ،والتهيئة العمرانية لوالية الربجمديرية التخطيط  -1
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ابعة امليزانية بالوالية حاولنا ملديرية الربجمة ومت 2013إىل  1999من خالل تتبعنا للربامج البلدية للتنمية من سنة 

ا هذه الربامج على حساب كل منطقة جبلية من املناطق املدروسة ومقارنتها باألقاليم  رصد القطاعات اليت اهتمت 

  الطبيعية األخرى وبعموم الوالية.
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تنموية للربامج التنمية البلدية عرب خمتلف أقاليم ) الذي يوضح االهتمامات ال23من خالل الشكل البياين رقم (

، نالحظ بعد وجود فوارق جمالية كبرية يف نفقات الربامج البلدية للتنمية بني خمتلف 2013إىل  1999والية الربج من 

  أقاليم الوالية إذ:

  يليه مباشرة مليار سنتيم 500حيتل قطاع الطرقات الصدارة سواء على مستوى الوالية بصفة عامة ( حوايل ،(

مليار سنتيم) وشبكات املياه بنوعيها املياه الصاحلة للشرب وتصريف املياه  375قطاعي التهيئة احلضرية (

مليار سنتيم،  222مليار سنتيم)، مث قطاع املباين واألشغال العمومية مبقرات البلديات حبوايل  336املستعملة (

مليار والثقافة الرتبية  17مليار ، البيئة  91يبة والرياضة مبا يقارب وكآخر القطاعات اهتماما بتنميتها قطاع الشب

 مليار. 13والعلوم بـ 

  أما املناطق اجلبلية فهي تأخذ نفس الرتتيب من حيث نفقات الربامج التنمية للبلدية حسب القطاعات:  الطرقات

% ؛ يف حني أن النسبة الباقية 14%، املباين البلدية  15,5التهيئة احلضرية  %، 23%، شبكات املياه  33

 % تتقامسها باقي القطاعات الشبيبة والرياضة، الثقافة والرتبية، البيئة والصحة.15واملقدرة حبوايل 

لإلشارة فإن مجيع الكتل اجلبلية على مستوى الوالية تتقارب كثريا يف هذه النسب، هذا ما يثبت على أن هناك 

للتنمية، وال ميكن للمجالس الشعبية البلدية أن ختتار ما تشاء من القطاعات اليت  توجيه مركزي لصرف املخططات البلدية

  تريد تنميتها يف حدود إقليمها اإلداري.
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ا مجاعة حملية90/04 تعرّف الوالية من خالل قانونالوالية:  -2-1-2 إقليمية تتمتع بشخصية معنوية  ، على أ

 1.واستقالل مايل، هلا إقليم وجملس منتخب

ا مقاطعة إدارية حملية، يرأسها وايل وجملس منتخب ، ويتكون إقليمها من جمموعة 2كما ميكن تعريفها كذلك بأ

  .  3من البلديات

  المهام التنموية للوالية في المجال المحلي الجبلي: -2-1-2-1

ال احمللي اجلبلي، فإن للوالية دور كب ا باعتبار البلدية النواة األساسية لدراسة ا ال، خاصة وأ ري يف تنمية هذا ا

متثل الوسيط بني هذه النواة واإلدارة املركزية املتمثلة يف احلكومة، مما يسمح للوايل باعتباره املندوب واملمثل الرئيسي 

، ، أن يكون أدرى بوضعية ومشاكل وإمكانيات كل بلدية من البلديات املشكلة إلقليم الوالية4للحكومة يف جمال الوالية

ومن مثة له القدرة على حل هذه املشاكل، استغالل اإلمكانيات والقدرات احمللية، وفقا لطبيعة املنطقة وترتيب أولويات 

  التنمية فيها...والعمل على تبليغ ذلك إىل السلطات املركزية اليت هلا القدرة على ذلك. 

ال البلدي الذي يعترب جزءا ال يتجز         لس ولكون مهمة تنمية ا ال الوالئي من اختصاصات الوالية وا أ من ا

 59الشعيب الوالئي، فإن املشرّع اجلزائري من خالل قانون البلدية والوالية كان واضحا يف ذلك، حبيث نصت املادة 

لس الشعيب الوالئي بالتكفل  65، أما املادة 5بضرورة تقدمي الوالية مساعدات للبلديات فقد ألزمت الوالية وا

بالتجهيزات اليت تفوق قيمتها، حجمها وأمهيتها ميزانية البلديات؛ مبعىن أن املشاريع اليت تكون قيمتها كبرية جدا  

                                                
  .287، 286مرجع سابق، ص ،طاهري حسني - 1
  . 287، 286ملرجع نفسه، صمن قانون البلدية والوالية، ا 3، 2، 1أنظر املادة  - 2
  .287من قانون البلدية والوالية، املرجع نفسه، ص 5أنظر املادة  - 3
  .303من قانون البلدية والوالية، املرجع نفسه ص  92أنظر املادة  - 4
ا اجلماعات اإلقليمية تقوم الوالية مبد املساعدا ،59املادة  - 5   ت إىل البلديات.يف إطار تكامل وانسجام األعمال اليت تقوم 
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كالسدود، احملوالت الكربى على سبيل املثال، أو أمهيتها أي تكون هلا منفعة وطنية أو إقليمية كطريق وطين تكون من 

  نية.مهام الوالية ويف بعض احلاالت الوزارات املع

االت البلدية التابعة إلقليمها  وعليه فإن للوالية حسب ما تضمنه قانون البلدية والوالية دور حاسم يف تنمية ا

   .التجهيزات يف هذه البلدياتتوزيع اريع و من خالل تقدمي املساعدات إلجناز املش

  ي المجال المحلي البلدي؟ما هي األدوات التي تعتمد عليها الوالية للتدخل فلكن السؤال املطروح هو: 

سنت عدة خمططات لدفع عجلة التنمية احمللية منها املخطط  1974كما سبق وأن ذكرنا، فإن الدولة منذ سنة 

، فاألول تشرف على تسيريه البلديات أما الثاين فتشرف على PSDواملخطط القطاعي للتنمية  PCDالبلدي للتنمية 

  تسيريه الوالية.

الس الشعبية الوالئية يف تنفيذ مشاريعها على مستوى تراب الوالية هي  فاألداة اليت        المخططات تعتمدها ا

ا خمطط وطين تدخل ضمنه كل استثمارات الوالية واملؤسسات العمومية PSDالقطاعية للتنمية  ، واليت تعرّف على أ

  (خمتلف املديريات) اليت تكون وصية عليها.

جة يف هذا املخطط، واليت يشرتط أن حترتم املخطط الوالئي والوطين للتنمية، كما يكون تسجل املشاريع املدر        

لس الشعيب الوالئي كاقرتاحات يصادق عليها  1مدمج فيها توجيهات املخططات البلدية للتنمية من طرف نواب ا

لس، ويعمل الوايل على تنفيذها واملصاحل التقنية على متابعتها.    2ا

       

  

  

                                                
يــة يعكــس خمطــط الواليــة يف املــدى املتوســط الــربامج والوســائل واألهــداف احملــددة بصــفة تعاقديــة بــني الدولــة واجلماعــات احملليــة قصــد ضــمان التنم ،60املــادة  -1

  االقتصادية والثقافية واالجتماعية للوالية.
   .10مرجع سابق، ص، خبابة عبد اهللا وبعجي سعاد -2
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  مصادر وأدوات الوالية في القيام بالمهام التنموية في المجاالت الجبلية: -2-1-2-2

 :المجاالت الجبليةفي   PSDالبرامج القطاعية للتنمية - 2-1-2-2-1

كما سبق وأن شرحنا بأن أهم أداة تعتمد عليها الوالية يف مباشرة التنمية احمللية هي املخططات القطاعية للتنمية،        

ال احمللي البلدي من جهة، ومن جهة أخرى لذا حن اول من خالل هذا العنصر الوقوف على وزن هذه املخططات يف ا

تم به الوالية أكثر مقارنة بالقطاعات األخرى.   معرفة القطاع الذي 

 وزن البرامج القطاعية في المجاالت الجبلية:  - 2-1-2-2-2

زيع الربامج القطاعية للوالية حسب االقاليم الطبيعية خالل برناجمني ) املبني لتو 24من خالل الشكل البياين رقم (

  .2014إىل  2009مبا فيها برنامج اهلضاب العليا، والثاين من  2008إىل  2004مخاسيني، األول من 
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أي بني م الطبيعية املهيكلة إلقليم الوالية، نالحظ أن هناك ال توزان جمايل يف توزيع هذا الربنامج بني خمتلف األقالي

  %).75% من إقليم الوالية وبني املناطق اجلبلية املمثلة للنسبة الباقية (25إقليم السهول العليا الذي ميثل 

على أي حال فإن األظرفة املالية املخصصة لألقاليم اجلبلية الثالث (كتلة احلضنة، كتلة البيبان واجلبال السطايفية) 

 116مليار دينار جزائري، أما إقليم السهول العليا الذي يضم عاصمة الوالية فقد خصص له ما يربو عن  55وايل حب

  مليار دينار.

الية يف توزيع الربامج القطاعية بني خمتلف األقاليم الطبيعية مرده    إىل:لعل أهم أسباب هذه االختالالت ا

تواجد عاصمة الوالية (بلدية الربج) يف إقليم السهول العليا، وحبكم وقوع جل املديريات السيادية يف هذه البلدية،  -

 فإن مجيع املبالغ املالية املخصصة للمنشآت اإلدارية وحىت االقتصادية ستستهلك يف هذا اإلقليم.

 إقليم السهول العليا، والذي خصص له مبالغ وجود قطاع التعليم العايل يف بلدية العناصر الواقعة جغرافيا يف -

 ساهم هو اآلخر يف تعميق الفجوة، وترجيح كفة املوازنة لصاحل هذا اإلقليم. 2007ضخمة منذ 

إلقليم السهول العليا، والذي مسي بربنامج  2008 - 2004ختصيص برنامج بأكمله يف املخطط اخلماسي  -

 نار.مليار دي 12اهلضاب العليا بغالف مايل قارب 

هذا من جهة، ومن جهة ثانية ال منيز فروقات كبرية بني املبالغ املرصودة للمناطق اجلبلية الثالث (كتلة احلضنة،  

مليار دينار يف  18حبوايل  2014إىل  2004كتلة البيبان، اجلبال السطايفية.)، إذ قدر ت قيمة الربامج القطاعية من 

  مليار دينار. 17,6بيبان حبوايل كتلة احلضنة واجلبال السطايفية، وكتلة ال
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الية الطفيفة بني الكتل اجلبلية يف قيمة الربامج القطاعية املمنوحة هلا، إال أن هناك  على الرغم من التباينات ا

  لوالية.اختالف بني خمتلف البلديات اجلبلية ويف مجيع الكتل اجلبلية املوزعة على إقليم ا

: وتضم بلديات تقلعيت، غيالسة والرابطة  وهي واقعة يف كتلة احلضنة ماليير دينار  10 أقل منالفئة األولى،  -

 مجيعا.

تقل فيها قيمة الربامج القطاعية للتنمية عتبة  مبعىن البلديات اليت ماليير دينار:  10و 18ما بين الفئة الثانية،  -

ال كما يلي 12على حوايل  بلية يف الوالية)، وتشململيار دينار (متوسط املناطق اجل 18  : بلدية منتشرة يف ا

مليار دينار)، املاين  14مليار دينار)، القلة ( 15مليار دينار)، تامسرت (12مليار دينار)، تفرق (14حسناوة ( -

 مليار دينار) عن اجلبال السطايفية يف الشمال. 17مليار دينار) وخليل ( 17(

 عن كتلة البيبان. مليار دينار)12مليار دينار) وأوالد سيدي ابراهيم ( 15مليار دينار)، حرازة ( 15ثنية النصر ( -

 مليار دينار) عن كتلة احلضنة.17مليار دينار) وأوالد براهم (12مليار دينار)، العش (14القصور ( -

مال، وباقي البلديات موزعة % من بلديات هذه الفئة تنتمي إىل منطقة اجلبال السطايفية يف الش50إذن حوايل 

  % لكل كتلة).25بالتساوي بني كتلة احلضنة والبيبان (

أي جمموع البلديات اجلبلية اليت يفوق مقدار براجمها القطاعية عتبة  مليار دينار: 30و 18ما بين الفئة الثالثة،  -

ج؛ وتشمل هذه الفئة على مليار، وهو متوسط ما حتصلت عليه املناطق اجلبلية عموما من قيمة هذه الربام 18

 كما يلي:على كتلتني فقط، كتلة البيبان واجلبال السطايفية،  موزعة بلديات  07حوايل 

مليار دينار ) عن اجلبال  18مليار دينار ) وأوالد دمحان ( 28مليار دينار )، اجلعافرة ( 22سيدي امبارك ( -

 السطايفية.

مليار دينار )  21مليار دينار ) وبن داود ( 24نار )، املهري (مليار دي 26مليار دينار )، اليشري ( 26جمانة ( -

 عن كتلة البيبان.
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وهي الفئة اليت تفوق بكثري متوسط قيمة الربامج القطاعية مليار  دينار جزائري:  30أكثر من الفئة الرابعة،  -

الثالث؛ بلدية زمورة  بلديات موزعة على الكتل اجلبلية 04املخصصة للمناطق اجلبلية، وتضم هذه الفئة حوايل 

مليار  34برج الغدير  ( مليار ) يف جبال البيبان، 37مليار دينار) يف اجلبال السطايفية، بلدية املنصورة ( 31(

 مليار دينار. 88دينار) وكذا بلدية رأس الواد الواقعة يف كتلة احلضنة بقيمة كبرية جدا قدرت حبوايل 

الية يف توزيع الربامج القطاعية يف جممل البلديات اجلبلية، ومن خالل ما سبق (الشكل  ولتفسري االختالالت ا

  رقم ) نرجعه إىل ما يلي:

، فالبلديات اليت حازت على قيمة مالية كبرية والوعاء الدميوغرايف املركز اإلداري (مقر والية، مقر دائرة ومقر بلدية) -

 الرابعة مثال كلها مقر دائرة).من هذه الربامج هي يف العادية بلديات مركز دائرة (الفئة 

رأس الواد، جمانة، املنصورة... املركز الوظيفي، فمثال بعض البلديات جندها مركز دائرة صحية، على سبيل املثال  -

 فهذه البلديات خيصص هلا أظرفة مالية قطاعية كبرية يف ما خيص هذا القطاع مقارنة بباقي البلديات.

لديات اليت تعربها طرق وطنية ووالئية، أو حوض جتميعي هي البلديات اليت ستنال املوقع اجلغرايف للبلديات، فالب -

 نصيب أكرب من باقي البلديات.

حاف وتيسديت حنو البلديات  خمططات التهيئة وسياسة الدولة التنموية، كموحالت املياه مثال من سدي تيشي -

 الغربية من الوالية (غرب اجلبال السطايفية وكتلة البيبان).
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  :المجاالت الجبليةاالهتمامات التنموية للبرامج القطاعية في  - 2-1-2-2-3

كما سبق وأن أشرنا بأن الربامج القطاعية للتنمية تسعى إىل جانب الربامج البلدية للتنمية، إىل تغطية كل 

ال احمللي (البلدي) الذي ه ال القطاعات وإجناز املشاريع وتوفري التجهيزات الالزمة يف ا ال الوالئي وا و جزء من ا

  الوطين ككل.  

   1وتتضمن هذه املخططات جل القطاعات كما يلي:

 محاية وتوسيع األراضي الفالحية، التهيئة والتجهيز القروي. قطاع الفالحة: -1

يئتها.قطاع الغابات:  -2  التشجري ومحاية الرتبة، تنمية األمالك الغابية و

غري واملتوسط، كما يساعد تقنيا وماليا البلديات يف مشاريع التموين باملياه تطوير الري الصالمياه والري:  -3

 الصاحلة للشرب وتطهري املياه اليت تتجاوز اإلطار اإلقليمي للبلديات املعنية وإعادة استعماهلا.

 باإلضافة إىل الوقاية من الكوارث واآلفات الطبيعية...

طرق الوالية وصيانتها، دون أن تتخلى عن تنمية الريف خاصة يف يئة  العمل علىالطرق واألشغال العمومية:  -4

  جمايل اإلنارة وفك العزلة.

تتوّىل الوالية يف إطار املعايري الوطنية وتطبيقها للخريطة املدرسية والتكوين، التربية والتعليم في جميع أطواره:  -5

ا.إجناز مؤسسات التعليم الثانوي، التقين والتكوين املهين، والتعليم   العايل وتتوىل أيضا صيانة هذه املؤسسات والعناية 

لس الشعيب الوالئي إجناز اهلياكل الصحية اليت تتجاوز قدرات البلديات الصحة:   -6 طبقا خلريطة الصحة يتوىل ا

  وجتهيزها.

لس الشعيب الوالئي إىل إنشاء منشآت ثقافية، رياضية وترفيهيالثقافة، الشباب والرياضة:   -7 ة بالتشاور يسعى ا

 مع البلديات أو أي جهاز آخر أو مجعية مكلفة برتقية هذه النشاطات.

                                                
  .301-299من قانون البلدية والوالية، طاهري حسني: املرجع السابق، ص ص  82إىل  66املواد من أنظر  -1
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لس الشعيب الوالئي البلديات يف ما خيص تطبيق براجمها اإلسكانية ويقوم  مبا يأيت:السكن:   -8  يدعم ا

 .تنمية احلركة التعاونية يف ميدان السكن 

 ار.يبادر أو يشارك يف ترقية برامج السكن املخصص لإلجي 

 .يشارك يف عمليات اإلصالح وإعادة البناء بالتشاور مع البلديات 

يئة احلدائق العمومية وتوسيع وصيانة اإلنارة العمومية.التهيئة الحضرية:  -9  إنشاء املساحات اخلضراء و

، ويتجلـــى ذلــك إنشــاء العمــارات اإلداريـــة اخلاصــة باهليئــات العموميــة كـــاألمنات اإلداريــة: البنايــات والتجهيــز  - 10

 جتهيزها. و،خمتلف الفروع اإلدارية...

ونظرا الختالف االهتمامات التنموية من جمال إىل آخر، حسب خصوصيته الطبيعية والبشرية ومستواه التنموي، 

االت احمللية خيتلف من قطاع إىل آخر كما يلي   )26أنظر الشكل( :فإن نصيب القطاعات االقتصادية يف ا
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الوالية السهول العليا المناطق الجبلية األقاليم

نفقات البرامج القطاعية في والية البرج حســب األقــاليم الطبيعيــة مــن 2004 إلى 
2014

التعليم والتكوين بنايات النقل واألشغال ع المياه والري صحة التهيئة رياضة القطاع األخضر
  

26 

ز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية من إنجا 
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للوالية عموما ومقارنتها  PSD) املبني ملصاريف الربنامج القطاعي للتنمية 26من خالل الشكل البياين رقم (

يتضح أن هناك اختالف يف توزيع الربامج  2014إىل  2004بإقليميها الطبيعيني (السهول العليا واملناطق اجلبلية) من 

  ب األقاليم الطبيعية من جهة ثانية كما يلي:القطاعية للتنمية حسب القطاعات من جهة، وحس

: ويشمل هذا القطاع قطاع الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين والشؤون الدينية، مجعنا قطاع التعليم والتكوين -

تم بالتعليم وتكوين الفرد معرفيا أو مهنيا. ا مجيعا   هذه القطاعات يف قطاع واحد كو

%، وحيتل هذا القطاع الرتبة الثانية يف إقليم 24ية صدارة القطاعات التنموية حبوايل احتل هذا القطاع يف الوال

من مجلة الربنامج املخصص هلذا اإلقليم، يف حني أن هذا القطاع حيتل املرتبة الثالثة  %28السهول العليا بنسبة 

  %.18بنسبة 

ا خمتلف املنشآت اإلدار البنايات اإلدارية واالقتصادية:  - ية وكذا االقتصادية التابعة ملختلف اإلدارات ونعين 

%، أما يف إقليم السهول العليا احتل املرتبة األوىل 22العمومية، احتل هذا القطاع الرتبة الثانية يف الوالية بنسبة 

؛ غري أن اإلقليم اجلبلي وعلى خالف السهول العليا احتل فيه قطاع البنيات واملنشآت %30بنسبة تفوق عن 

 %.03ة املرتبة األخرية بنسبة اإلداري

يضم هذا القطاع قطاعني مهمني يف التنمية مها قطاع النقل من منشآت النقل  قطاع النقل واألشغال العمومية:  -

كاحملطات الربية مبختلف أنواعها، وقطاع األشغال العمومية من منشآت فنية طرق بأنواعها الثالث بلدية، والئية 

 ووطنية.

 %.18,5سب متساوية بني خمتلف األقاليم الطبيعية يف الوالية، حوايل حيتل هذا القطاع ن

ويعد من أهم القطاعات التنموية، كونه يهتم بأحد عناصر احلياة وهو املاء سواء الصاحل قطاع المياه والري:  -

 للشرب أو املياه القذرة وخمتلف املنشآت التابعة هلا.
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%، 12%، واملرتبة الرابعة والئيا بنسبة 24اجلبلي بالوالية بنسبة  احتل هذا القطاع املرتبة األوىل يف اإلقليم

  %.06واملراتب األخرية يف إقليم السهول العليا بنسبة 

أحد أهم قطاعات التنمية البشرية، ومؤشر كبري عن مدى اهتمام السلطات  ميثل قطاع الصحةقطاع الصحة:  -

 باإلنسان احمللي. احمللية

% 10ية مراتب متوسطة، فخصص له خالل اخلماسيني املاضيني يف الوالية حوايل حيتل قطاع الصحة يف الوال

  ، وبنفس النسبة يف املناطق اجلبلية ويف السهول العليا.PSDمن قيمة 

خمتلف خمططات التهيئة العمرانية واملشاريع املختلفة للتهيئة  القطاع يشمل هذاقطاع التعمير التهيئة العمرانية:  -

 العمرانية.

لعموم هذا القطاع ال حيتل رتبة مهمة يف قائمة القطاعات التنموية بالوالية، فالنسبة املخصصة له والئيا ال على ا

%؛ غري أنه يف املناطق اجلبلية وعلى خالف 02%، ونفس الشيء بالنسبة للسهول العليا 06تتجاوز عتبة 

  .PSD% من جممل 15السهول العليا خصص له نسبة 

نعين بالقطاع األخضر  قطاع الفالحة، الغابات والبيئة؛ فهذا القطاع على الرياضة: القطاع األخضر وقطاع  -

الرغم من أمهيته على خمتلف األصعدة إال أنه حيتل مراتب دنيا يف ترتيب برنامج التنمية القطاعي يف الوالية، فقد 

 % يف املناطق اجلبلية.04يف الوالية و السهول العليا كذلك، وحوايل  % 02بلغ 

% يف الوالية عموما، 05أما قطاع الرياضة فهو اآلخر ال خيتلف كثريا عن القطاع السابق، إذ بلغت نسبته حوايل 

  % يف املناطق اجلبلية.07% يف إقليم السهول العليا و 04وخصص له 

براجمه  إذن هناك اختالف ما بني املناطق اجلبلية حمل الدراسة وإقليم السهول العليا، هذا األخري تقرتب نسب

  القطاعية للنسب الوالئية.
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%)، النقل واألشغال العمومية  24ففي املناطق اجلبلية ترتب القطاعات على النحو التايل:  املياه والري (

%)، القطاع األخضر 07، الرياضة (%)10%)، الصحة (15%)، التهيئة العمرانية (18%)، التعليم والتكوين (18(

  %).03شآت اإلدارية واالقتصادية (%) وأخريا البنايات واملن04(

أين جند قطاع البنايات واملنشآت اإلدارية املختلفة حيتل الصدارة رفقة قطاعي  إقليم السهول العليا على خالف

  %.05التعليم والتكوين والنقل واألشغال العمومية ، يف حني باقي القطاعات خصصت هلم نسب ال تزيد عن 

البنايات واملنشآت اإلدارية الصدارة يف إقليم السهول العليا راجع إىل وقوع بلدية ال خيفى على أحد احتالل قطاع 

الربج عاصمة الوالية، وحبكم تركز مجيع اإلدارات يف عاصمة الوالية ارتفع نصيب هذا القطاع من جمموع املبالغ املمنوحة 

  .PSDهلذا اإلقليم من 

متطلبات منها املخطط الوطين  ية يف الوالية عموما يستجيب لعدةمما سبق نستنتج أن توزيع الربامج القطاعية للتنم

، والذي يأخذ بعني االعتبار حاجة وخصوصية 1للتنمية، ومنه املخطط اجلهوي والذي ينبثق عنه املخطط الوالئي للتنمية

  كل إقليم من األقاليم الطبيعية.

                                                
1  - MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT : 
ALGERIE 2025, SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 
EQUILIBRE DURABLE ET COMPETITIVITE DES TERRITOIRES,  SNAT 2025, Tome 3, 
La stratégie de mise en œuvre , Février 2007,p15.  
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املناطق اجلبلية اجلبال السطايفية كتبة البيبان كتلة احلضنة
األقاليم

البرامج القطاعية للتنمية حسب الكتل الجبلية في والية البرج من 2004 إلى2014

المياه والري النقل واألشغال ع التعليم والتكوين التهيئة العمرانية صحة رياضة القطاع األخضر بنايات م

  

، واالختالفات لقطاعية على خمتلف الكتل اجلبلية الثالث املهيكلة إلقليم الواليةأما عن توزيع هذه الربامج ا

  ):27املوجودة فيما بينها، نالحظ من خالل الشكل البياين رقم (

، ماعدا قطاعي  PSDعدم وجود فوارق جمالية كبرية بني خمتلف الكتل اجلبلية يف توزيع الربامج القطاعية للتنمية  -

 %)04( %) تزيد نوعا ما عن باقي الكتلتني (البيبان17سبة املخصصة له يف كتلة احلضنة (الصحة أين جند الن

، وهذا راجع حلجم االستثمارات وعددها يف قطاع الصحة املوجهة للدائرة الصحية )%)08( واجلبال السطايفية

 لرأس الواد اليت حتتل الرتبة الثانية يف هذا القطاع بعد عاصمة الوالية.

ع الثاين الذي نلمس فيه هاته الفروقات فهو قطاع النقل واألشغال العمومية، فالنسبة املخصصة لكتلة أما القطا 

  %.16,5%، يف حني كتليت احلضنة واجلبال السطايفية ال تزيد عن 22البيبان غربا تقارب 

  

27 

 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية 
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 الوزارات والحكومة: -2-2

 : PSCالبرامج القطاعية المركزية  -2-2-1

ثمارات الدولة، يقرتح من طرف املديريات الوالئية أو الوالية ويسن من وطين تدخل ضمنه كل است برنامجهو 

ويتابع من طرف املديريات الوالئية وترفع  ميول من طرف صناديق خاصة، طرف احلكومة والوزارات املركزية يف العاصمة،

  دوريا إىل الوزارات التابعة هلا.حوله التقارير 

ساعد يف ذلك الوضعية املالية املرحية للجزائر بداية من األلفية دا ختصص يف هذا املخطط أظرفة مالية ضخمة ج

ة، االجتماعية والسياسية دف حتقيق سياسة الدولة: االقتصاديالثانية وارتفاع أسعار البرتول يف السوق العاملي، وذلك 

كن: الريفي، التسامهي جند يف طيات هذا الربنامج االستثمار يف ميدان السكن والعمران (مجيع صيغ الس، إقليميا

   :مثل متوله صناديق خمتلفة، واالجتماعي)، برامج التنمية الفالحية، برامج التنمية الريفية، برامج الكهرباء والغاز....

   PSC:1مصادر تمويل  -2-2-2

  FDRMVTC  راضي االمتيازأدوق التنمية الريفية و تثمني صن -

  FLDDPS    صندوق مكافحة التصحر و تنمية السهوب -

    FONAL      صندوق الوطين لدعم السكن -

 FNPAAT  الصندوق الوطين لتطوير احلرف التقليدية -

  

  

 
                                                

1 - MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, MESURES 
RETENUES DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE 2009, Aout  
2009.S P. 
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  حجم ونفقات البرامج القطاعية للتنمية المركزة في المناطق الجبلية في الوالية: -2-2-2

ذ ه الربامج بناء على خمتلف اإلحصائيات احملصل عليها من طرف خمتلف مديريات والية برج بوعريريج املتعلقة 

الية؛ بعبارة أخرى هل  التنموية سنحاول معرفة وزن هذه الربامج يف األوساط اجلبلية بالوالية اعتمادا على املقاربة ا

ايل لألوساط اجلبلية بالوالية؟   تعكس قيمة ونوعية هذه الربامج الوزن والثقل ا

ملختلف األقاليم الطبيعية لوالية الربج ة املركزية ) املوضح حلجم الربامج القطاعي28من خالل الشكل البياين رقم (

من  %60بلدية يف الوالية تنال سوى  34بلدية من مجلة  28لتباين يف توزيع هذه االستثمارات، فحوايل نالحظ ا

  بلديات فقط واقعة يف السهول العليا من بينها مركز الوالية. 08الباقية مركزة يف  %40حجم االستثمارات وحوايل 

يف استثمارات هذه الربامج فحوايل  ا عن نفقات هذه الربامج فهناك تشابه كبري بني خمتلف مناطق الواليةأم

  فأكثر موجهة لتغطية طلبات السكن مبختلف صيغه الريفي، التسامهي واالجتماعي. 90%

0

10000000000

20000000000

30000000000

40000000000

50000000000

60000000000

70000000000

دينار

اجلبال السطايفية كتبة البيبان كتلة احلضنة املناطق اجلبلية املناطق السهلية
األقاليم

البرامج القطاعية المركزية للتنمية حسب الكتل الجبلية فـي واليـة الـبرج مـن 1999 إلى2014

الكهرباء والغاز التنمية الفالحية والريفية السكن

   من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات المديريات التنفيذية بالوالية 

28 



  

 

 

ــ للتنمية ة املركز القطاعية امج ال

2014 إ 1999 مــن بلية ا البلديات

0

1000000000

2000000000

3000000000

4000000000

5000000000

6000000000

7000000000

خليل

س امبارك

زمورة

الماين

القلة

الجعافرة

أ دحمان

تاسمرت

تفرق

حسناوة

المنصورة

المهير

بن داود

حرازة

 أس ابراهيم

مجانة

ثنية النصر

اليشير

برج الغدير

رأس الواد

أوالد براهم

تقلعيت

غيالسة

الرابطة

العش

القصور

  

29 

 الطالب اعتمادا على معطيات المديريات التنفيذية بالوالية من إنجاز 



  

 

 
153 

أوالد سيدي ابراهيم الواقعة يف كتلة البيبان  يتني فقط مها: وتضم بلدماليير دينار  10من  الفئة األولى، أقل -

 وتفرق الواقعة يف الكتلة السطايفية.

للتنمية عتبة املركزية تقل فيها قيمة الربامج القطاعية  مبعىن البلديات اليتر دينار:  ايمل 20الفئة الثانية، ما بين  -

ال كما يلي:  اتبلدي 08ملناطق اجلبلية يف الوالية)، وتشمل على حوايل مليار دينار (متوسط ا 20  منتشرة يف ا

 عن اجلبال السطايفية يف الشمال.، مليار دينار) 16( ، تامسرتمليار دينار) 16(القلة مليار دينار)، 14( املاين -

 عن كتلة البيبان.مليار دينار)  17(وحرازة  مليار دينار) 14( ثنية النصر -

 عن كتلة احلضنة.  مليار دينار) 16(وغيالسة  مليار دينار) 15(تقلعيت ،  مليار دينار) 14( الد براهمأو  -

أي جمموع البلديات اجلبلية اليت يفوق مقدار براجمها القطاعية  مليار دينار: 30و 20الفئة الثالثة، ما بين  -

لية عموما من قيمة هذه الربامج؛ وتشمل هذه مليار، وهو متوسط ما حتصلت عليه املناطق اجلب 20عتبة املركزية 

 ، كما يلي:مجيع الكتل اجلبليةبلديات موزعة على  09الفئة على حوايل 

 22(، اجلعافرة مليار دينار ) 11مليار دينار ) وأوالد دمحان ( 21(سيدي امبارك )، مليار دينار 20( زمورة -

 طايفية.عن اجلبال الس )مليار دينار 28(، حسناوة )مليار دينار

 عن كتلة البيبان. )مليار دينار 29(وبن داود مليار دينار )  28املهري ( -

 . )مليار دينار 23(القصور  ،)مليار دينار 20( الرابطة -

وهي الفئة اليت تفوق بكثري متوسط قيمة الربامج القطاعية مليار  دينار جزائري:  30الفئة الرابعة، أكثر من  -

بلدية خليل  بلديات موزعة على الكتل اجلبلية الثالث؛ 07ضم هذه الفئة حوايل املخصصة للمناطق اجلبلية، وت

 37(، اليشري مليار دينار)   36(، جمانة مليار ) 32يف اجلبال السطايفية، بلدية املنصورة (مليار دينار)  34(

دينار) وكذا بلدية رأس مليار  41برج الغدير  ( مليار دينار)  30( العشبلدية  يف جبال البيبان، مليار دينار)

 مليار دينار. 67الواد الواقعة يف كتلة احلضنة بقيمة كبرية جدا قدرت حبوايل 
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من خالل ما سبق نستنتج أنه على الرغم من التقارب يف توزيع االستثمارات بني خمتلف الكتل اجلبلية املهيكلة 

اجلبلية فهناك بلديات فاقت قيمة االستثمارات فيها خالل تباين واضح بني خمتلف البلديات إلقليم الوالية، إال أننا منيز 

مليار؛ هذا  20مليار دينار، يف حني بلديات أخرى مل تبلغ قيمة االستثمارات املركزية فيها مبلغ  60الفرتة املدروسة عتبة 

مي الية بني خمتلف البلديات، وزاد البلديات الفقرية فقرا و   شا وامليسورة سعة وتنمية.األمر ساهم يف تعميق الفوارق ا

  ويرجع هذا التباين إىل العديد من العوامل منها السياسية، اإلدارية وحىت املتعلقة باملواطنني أنفسهم.

فالعوامل السياسية مستمدة من كون هذه الربامج مركزية تتصرف يف توزيعها احلكومة بكل حرية على البلديات 

هلذه املناطق وتوزيع أظرفة مالية  السياسينيضف إىل ذلك الزيارات املختلفة للقادة اليت ترى من الواجب االستثمار فيها، أ

  إضافية.

أما اإلدارية فاملتعلقة بالصناديق املمولة هلذه االستثمارات سابقة الذكر، فهي تتحكم بصورة أو أخرى يف توزيع 

لثقل الدميوغرايف واخلصوصية االقتصادية هذه االستثمارات بني خمتلف البلديات، ويتدخل فيذلك املوقع اإلداري، ا

، هنا خنص بالذكر صندوق دعم السكن والسكن االجتماعي وبعض مشاريع التنمية الفالحية اليت والبشرية هلذه األقاليم

  تتطلب مساحات معينة للتمويل.

ذي متنحه الدولة، أما الشق املتعلق باملواطنني فهو عدم احتكاكهم مبختلف املصاحل وطلبهم للمعدات والدعم ال

بالفالحني ومدى طلبهم هلذا الدعم، مثال بلدية وأخص بالذكر هنا مشاريع التنمية الفالحية اليت يرجع توزيعها مباشرة 

   برج الغدير مل تستفيد خالل الفرتة املدروسة بأي دعم من صندوق الدعم الفالحي.
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ليم الوالية أو البلدية من دون استثناء أية رقعة جغرافية، السابقة تستهدف إق ربامج التنمويةوعليه فإن مجيع ال

الية والتنموية للمناطق اجلبلية.   فاملناطق السهلية واجلبلية سيان على الرغم من اخلصوصية ا

فتخصيص برامج تنموية حمددة لتنمية املناطق اجلبلية يف اجلزائر، كما حدث يف اهلضاب العليا مازال مستبعد، 

ن احملاوالت احلثيثة للوزارات السابقة (خاصة الوزارات املكلة بالتنمية الريفية)؛ فما هو موجود حاليا من إطار على الرغم م

الية: الطبيعية، البيئية، البشرية واالقتصادية للنظم اجلبلية يف إعداد  قانوين هو ينص على أنه جيب أن تراعى اخلصوصية ا

 05املؤرخ يف  03- 04بلدية، الوالئية والوطنية. (أنظر اجلريدة الرمسية : القانون الربامج التنموية وخمططات التهيئة ال

يتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة  2004يونيو  23، املوافق لـ 1425مجادى األوىل 

يئة الكتل اجلبلية، املؤرخ يف 61الرمسية رقم  أكتوبر  21، املوافق لـ 1431ذو القعدة  13، القانون اخلاص بقواعد 

ديسمرب  15، املوافق لـ 1422رمضان  30، قانون خاص بالتهيئة العمرانية، املؤرخ يف 77، اجلريدة الرمسية رقم 2010

2001(.  

  خالصة:

ال احمللي    :يوظفون أربع آليات لالستثمار هياجلبلي من خالل ما سبق نستنتج أن املتدخلني على ا

 . (Autofinancement)من خالل األموال الذاتية للبلديات األوىل -

 .Programmes communes de développementمــــن خــــالل الــــربامج التنميــــة البلديــــة  ةالثانيــــ -

)PCD(. 

  .Programmes sectorielles de développement تم من خالل الربامج القطاعية للتنميةة فتالثالث -

)PSD(. 

 .Programmes sectorielles centralisés ل الربامج القطاعية املركزة من خال الرابعةاآللية و  -

     )PSD(. 

-  
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فاألول يعتمد اعتمادا مباشرا على ما تدره البلدية نفسها من أموال وثروات توجهها حنو االستثمار احمللي، وهو ما 

الية وحتقيق التنم   ية احمللية.اعتربناه خالل حتليلنا منهاج قومي وسبيل لالستقاللية ا

والية أما الثاين وعلى الرغم من أخذ احملليات فيه سلطة اختيار املشاريع و متابعتها... إال أن أمواهلا تصب من ال

  وبقائمة حمددة من املشاريع، نعتربه حنن نقصا من اإلرادة احمللية وبالتايل من التنمية احمللية.

لس الشعيب الوالئي ديريات التنفيذيةاملمركز وقطاعي حسب شبه الثالث  من  يف الوالية، وباقرتاح من أعضاء ا

  خالل حتديد املشروع، صرف أمواله ومتابعته من طرف املديرات اليت متثلها يف الوالية.

يف حني أن الرابع فمركزي وإداري حبت، يقرتح من طرف املديريات املعنية يف خمتلف الواليات وجهات الوطن، 

  عنية أو احلكومة وميول من طرف صناديق خمصصة هلذا الشأن.توافق عليه الوزارات امل
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حجم االستثمارات يف الوسط اجلبلي احمللي لوالية برج متوسط ) 30رقم (الشكل البياين وفقا هلذا ومن خالل 

  سنة نالحظ أن: 15خالل بوعريريج 

30 

 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية 
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الوالية يف نسب برامج االستثمار، إذ جند املخططات القطاعية للتنمية  هناك تشابه بني مجيع الكتل اجلبلية وكذا -

الربامج ، ف%40الربامج القطاعية املركزة حبوايل ، مث تأيت % 60إىل  50حتتل الصدارة بنسبة ترتاوح ما بني 

أن متويل ؛ وهو ما يربهن على %0,5وأخريا التمويل الذايت بأقل من  %5البلدية للتنمية بنسبة تقدر حبوايل 

 .PSD و PSCللمحليات، من خالل  التنمية احمللية باملناطق اجلبلية يعتمد على التمويل اخلارجي

هناك تباين طفيف بني خمتلف الكتل اجلبلية يف حجم االستثمارات املوجهة هلا، إذ حتتل كتلة احلضنة املرتبة األوىل  -

مليار  32,5كتلة البيبان حبوايل وأخريا   34,5ا يقارب اجلبال السطايفية مبمث سنويا دينار مليار  35,8حبوايل 

  .بني كتلة وأخرىسنة  15كمتوسط حسايب خالل مليارين دينار  ؛ أي بفارق دينار

مليار  13ويرجع سبب هذا التفاوت إىل وجود مراكز عمرانية كبرية يف كتلة احلضنة مثل بلدية رأس الواد حبوايل 

مليار دينار، مقارنة بباقي الكتل اجلبلية اليت ال تزيد حجم االستثمارات يف  07ويل دينار كمتوسط سنوي وبرج الغدير حب

ا عن   .دينار سنويا مليار 03 بعض بلديا

ناك هناك اختالف وفوارق جمالية كبرية داخل كل كتلة من الكتل اجلبلية املدرسية يف حجم االستثمارات، فه -

: برج الغدير ورأس الواد يف احلضنة، املنصورة، اليشري وجمانة يف ل كل كتلة مثلبلديات حمورية أو إشعاعية داخ

واجلعافرة باجلبال السطايفية؛ وبلديات أخرى جمهرية مثل غيالسة، تقلعيت، الرابطة والعش يف البيبان وبرج زمورة 

 يفية.احلضنة، حرازة وأوالد سيدي ابراهيم وثنية النصر بالبيبان، تامسرت، تفرق والقلة باجلبال السطا

الية هي كتلة احلضنة، إذ منيز 20نالحظ من خالل اخلريطة رقم ( - ) أن أكرب الكتل اجلبلية من حيث الفروقات ا

  فيها بلديتني فقط حموريتني مها رأس الواد وبرج الغدير وباقي البلديات قزمية حجم االستثمارات فيها ضعيفة.
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  .مع المدني: الشريك، المراقب والمرافق)الجمعيات والتنمية المحلية: ( المجت -1-3

تمع، وعليه فهي الفاعل األساسي يف ازدهاره وتوطيد شبكات عالقاته،         يعترب الفرد اللبنة األساسية يف تركيب ا

إىل بلوغ هذه األهداف يشرتك يف مجاعات ومنظمات أو ما يصطلح عليه اسم  -أي الفرد -وسعيا من هذا األخري

ا أوال، وما دورها يف التنمية احمللية؟ اجلمعيات،    فماذا نقصد 

ا تعاقد أو اتفاق بني شخصني أو أكثر يف تعريف الجمعيات:  -1-3-1 ذا املصطلح يف القانون على أ يقصد 

إطار معني (ثقايف، اجتماعي، بيئي....) من أجل عرض، تقدمي والدفاع عن فكرة معينة يكون جانب الربح الشخصي 

  1يف.فيها ضع

ا جمموعة من األفراد هلم رغبة يف   ا تعرف من خالل هذا العلم على أ وباعتبارها كذلك ظاهرة سوسيولوجية، فإ

تمع) أو ملصاحلهم املشرتكة يف إطار التعاون، التشاور والتنظيم، وهذا ما عرب  القيام بنشاط ذا فائدة عمومية (لصاحل ا

هكذا يؤلف مجموعة من الناس جماعة قال يف حديثه عن مثل هذه الروابط: "عنه العامل السوسيولوجي جون لوك ملا 

واحدة يتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه، ويتنازل عنها للمجتمع، وينشأ عندئذ مجتمع 

  2مدني..." 

  
  
  
  
  

  
  

                                                
تمع املدين:"احلوا ،فاريد باسيل - 1   .2009أوت  14" يف  www.ahewer.org/debat/show.art.asp2aid=28214ر املتمدن، ا

2-  www.maktob.com, Mars 2015.  
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  المهام التنموية للجمعيات:  -1-3-2

االت اليت تعد اجلمعيات إحدى أهم مؤسسات           تمع املدين الفاعلة يف جمال التنمية احمللية، والسيما يف ا ا

دف إىل الرفع من مستوى الفرد ثقافيا، روحيا، علميا، فكريا، كما  يغفل عنها باقي الفاعلني، وهي التنمية البشرية اليت 

راقب لعمل الفاعلني  ُ غ وامل بّل ُ ال، وهم اجلماعات احمللية تعمل هذه اجلمعيات كذلك على جتسيد دور امل األساسيني يف ا

من خالل تسجيل اهتمامات املواطنني ومشاكلهم وكذا احتياجات أقاليمهم املختلفة كاملياه، التطهري، اإلنارة، املدارس، 

التأطري، دور الثقافة...والعمل على تبليغها للسلطات احمللية على مجيع األصعدة؛ وعليه فإن اجلمعيات تصنف حسب 

تم به: مهنية، دينية، رياضية، ثقافية، أحياء، علمية.... ولتفصيل ذلك ارتأينا تناول اختصاص بعض  النشاط الذي 

  : 1اجلمعيات، على النحو التايل

  الجمعيات المهنية: الفالحية، التجارية...  - أ

  .تطوير القدرات املعرفية للمهنيني 

 .تأطري املهنيني مبا يضمن فعالية وتأثري أكرب 

 ني الوضعية االجتماعية واملادية للمهنيني.حتس 

 .تنمية القطاعات اليت ينتسبون إليها وزيادة املردودية 

 .تبادل املعارف واخلربات، والنضال من أجل احلقوق  

  جمعيات األحياء: -  ب

 نتخبة تكثيف التشاور بني اإلدارة واملواطنني وحتسني نوعية اخلدمات يف إطار تشاوري مالئم مع السلطات احمللية امل

 منها واإلدارية. 

  .إثارة اهتمام املواطنني إىل األعمال احمللية اليت تساعد على حتقيق الرفاهية يف احلي  

                                                
 مت معرفة املهام من خالل االستمارات املقدمة لرؤساء اجلمعيات (أنظر املالحق). - 1
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 .جتنيد املواطنني حول املسامهة يف تسيري الشؤون احمللية واملساعدة على خلق الشروط املالئمة هلذه املشاركة 

  ا من طرف املواطنني.املسامهة يف تطوير اجلمعيات ذات املصلحة العامة و  ترقية التكفل 

 .ال الثقايف واالجتماعي  القيام بالنشاطات اليت هلا عالقة بأهدافها خاصة يف ا

  الجمعيات البيئة:   -  ت

 .نشر الوعي البيئي بني جمموع املواطنني 

  .تبني املخاطر البيئية على الصحة العمومية 

 هم املعيشي.دفع املواطنني إىل املسامهة الفعالة يف محاية وسط 

 .(...تشجري، تنظيف )تأطري املواطنني للقيام حبمالت ذات منفعة عامة خدمة للوسط احمليط 

 .تبليغ اإلدارة احمللية عن كل جتاوز خطري أو تدهور ميس البيئة  

 جمعيات ثقافية:     -د

 .تأسيس نوادي ثقافية خدمة للشباب 

 .الت  نشر اجلرائد وا

 رآين والديين وتوجيه براجمه وفق مبادئ وأهداف اإلسالم.اإلسهام يف نشر التعليم الق 

 .تمع م ا  تنظيم ملتقيات علمية وندوات ثقافية لدراسة القضايا اليت 

 .إلقاء حماضرات دينية وعلمية باملساجد ودور الثقافة تعميما للفائدة 

 .تأسيس روضات الحتضان األطفال الصغار وتربيتهم تربية رشيدة 

 لصاحل الفئات املقبلة على االمتحانات الرمسية. إقامة دروس دعم 

 .إقامة دورات تكوينية يف شىت العلوم يديرها خمتصني يف كل ميدان للرفع باملستوى الفكري والثقايف للفرد 

  .فتح مكتبات عمومية وقاعات مطالعة و فضاءات لإلنرتنت لصاحل الفئات املثقفة 
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    الجمعيات الرياضية والشبانية: -هـ

 فل بالنشاطات الشبابية إىل جانب تطوير املواهب والقدرات الفنية والعلمية(الرياضة، اخلياطة والطرز...)التك 

 .تأطري الشباب وإبعاده كلية عن خماطر االحنراف 

  .توفري ما ميكن من إمكانيات علمية ورياضية وترفيهية للتوجيه الصحيح للطاقات الشبانية 

 باب.نشر الوعي بقضايا األمة لدى الش 

 .إقامة دورات رياضية تنشيطا للجو الرياضي على مستوى الرتاب احمللي 

  جمعيات أولياء التالميذ: -و

 .العمل على الرفع من مستوى تعليم التالميذ وحل مشاكلهم داخل املؤسسات 

 .مساعدة التالميذ احملتاجني ماديا وماليا 

 احل التالميذ.إقامة حفالت ترفيهية ورحالت استكشافية، دورات رياضية لص 

 .القيام بإصالحات صغرى للمدارس واملؤسسات الرتبوية 

 .مراقبة عمل اإلدارة مبا خيدم مصلحة التلميذ 

  الجمعيات الدينية: -ز

 .القيام جبمع التربعات لبناء املساجد والزوايا واملدارس القرآنية 

 ز.اإلشراف على املساجد وخمتلف الفضاءات الدينية من حيث التسيري والتجهي 

 .ا  إقامة احملاضرات الدينية ودعوة املختصني للقيام 

 لف الفئات العمرية وتعاليم الدينحتفيظ القرآن ملخت.  

 الجمعيات العلمية: -ح

  ،العمل على تنسيق اجلهود بني املختصني والعلماء يف و  نشر جمالت علمية خمتصةتنظيم ملتقيات علمية
 االختصاص حمليا وعامليا...
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  الجمعوي في المناطق الجبلية في والية البرج:  النشاط -1-3-3

ال الذي ختلو منه اجلمعيات، وخمتلف         ال الذي يعاين من األزمة هو ا على حسب كاسبري غريف أن ا

تمع املدين االت احمللية باجلمعيات يعترب مؤشرا هاما على فاعلية وحركية وتنمية 1مؤسسات ا ، ومن مثة فإن ثراء ا

ذا الفاعل من جهة، وما هي اجلمعيات النشطة من ا االت احمللية  ال، وعلى هذا األساس أردنا معرفة مدى ثراء ا

تم؟، وهل تعتمد على املساعدات اجلماعات احمللية واحلكومية، أم أن هلا  جممل اجلمعيات املسجلة، ويف أي اختصاص 

  مصادر أخرى لتمويل نفسها ومزاولة نشاطها؟

  
  التباين المجالي للمجتمع المدني في المناطق الجبلية في والية البرج: -1-3-3-1

) واعتمادا على معطيات مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالوالية (مكتب 31من خالل الشكل البياين رقم (

بيعية، أي بني األقاليم اجلمعيات) نالحظ أن هناك تباين يف انتشار عدد اجلمعيات املعتمدة يف الوالية حسب األقاليم الط

مجعية يف مثان  1000مجعية يف كل بلدية؛ أما السهول العليا ( 60بلدية)، مبعدل  26مجعية يف  1741اجلبلية (

  مجعية يف كل بلدية. 125بلديات فقط) مبعدل 

 10لسطايفية (مجعية يف اجلبال ا 571أما فيما خيص املناطق اجلبلية يف الوالية فنلمس وجود فوارق جمالية طفيفة: 

 593مجعية يف كل بلدية)، و 72بلديات مبعدل  8يف جبال البيبان ( 575مجعية يف كل بلدية)،  57بلديات، مبعدل 

  مجعية يف كل بلدية). 74بلديات مبعدل  8يف جبال احلضنة (

  إذن هناك اختالف واضح خاصة بني اجلبال السطايفية وباقي الكتلتني البيبان واحلضنة.

                                                
1  - www.hypergeo.euarticle.php 3id_article=424.htm, Octobre 2012. 
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 طبيعة االنتشار المجالي للمجتمع المدني في المناطق الجبلية في والية البرج: -1-3-3-2

على الرغم من التباين احلاصل يف عدد اجلمعيات املعتمدة يف كل إقليم من أقاليم الوالية، إال أن هناك تشابه إىل 

تمع املدين املم   ثل يف اجلمعيات املنتشرة يف عموم الوالية.حد كبري يف نوعية وطبيعة ا

) املوضح لطبيعة اجلمعيات نالحظ أن أكرب نسبة من اجلمعيات املعتمدة يف 31فمن خالل الشكل البياين رقم (

%)؛  14%) مث الرياضية ( 21%) والدينية ( 21%)، أولياء التالميذ ( 25الوالية هي مجعيات األحياء والقرى (

تمع، ويشرتط بقاء واستمرار نشاط هذه وتتمثل عوامل هذا  التوزيع إىل ارتباط هذه اجلمعيات باملؤسسات املوجودة يف ا

  املؤسسات على هذه اجلمعيات.

31 

رج من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية التنظيم والشؤون العامة بوالية الب 



  

 

 
165 

فجمعيات األحياء والقرى يعود تأسيسها واالنتشار الواسع هلا يف بداية االنفتاح السياسي للدولة سنوات 

دف تأطري األحياء والتوزيع العادل للمؤونة، السكن....ما عدا التسعينات، وبتشجيع من طرف السلطات السياس ية 

بعض اجلمعيات اليت تأسست حديثا كجمعية الشواثرة بربج الغدير، سيدي ايدير باملاين...اليت تسعى إىل جتسيد سياسة 

  التنمية احمللية مبناطقها.

خمتلف املؤسسات الرتبوية، ويستدعي تنسيق كبري أما مجعيات أولياء التالميذ فهي مرتبطة ارتباطا كليا باملدارس و 

  بني هذه املؤسسات واجلمعيات للتكفل مبختلف قضايا التمدرس السليم للتالميذ.

يف حني أن اجلمعيات الدينية، فتأسيسها يتم باملوازاة مع أشغال البناء، الرتميم والتهيئة يف املسجد وحميطه؛ ونفس 

دف إىل تأسيس النوادي الرياضية اهلاوية واملشاركة يف خمتلف النشاطات الكالم ينطبق عن اجلمعيات الرياضي ة اليت 

  الرياضية ضمن البطولة الوطنية.

% الباقية تتقامسها اجلمعيات 20% من اجلمعيات املعتمدة يف الوالية تنتمي إىل هذه الفئة، أما  80إذن حوايل 

  .%3% واخلريية 3%، املهنية 4%، الشبابية  7الثقافية 
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 تقييم النشاط الجمعوي في المناطق الجبلية: -1-3-3-3

من أجل معرفة مدى نشاط اجلمعيات املعتمدة يف خمتلف املناطق اجلبلية أخذنا عينة عشوائية عن خمتلف 

  ، فوجدنا أن:اجلمعيات

نشاطا على األقل  % فقط من اجلمعيات املعتمدة يف املناطق اجلبلية يف والية الربج هي اليت سجلت 70حوايل  -

 خالل عام كامل.

ولتفسري ظاهرة عدم نشاط اجلمعيات املعتمدة، فمرده إىل عدة أسباب كما ملسناه عند إجرائنا لالستمارة أو مناقشة هذه 

  الظاهرة مع املسؤولني احملليني وهي:

 رها على أبسط التجهيزات فقر اجلمعيات ملصادر مالية للقيام بالعمل التنموي يف شىت جماالته، وكذا إىل عدم توف

 ومقر ملزاولة نشاطها.

 .استغالهلا من طرف بعض األطراف لقضاء املصاحل الشخصية 

 .افتقار الشعب لروح العمل اجلمعوي وللقيادة اليت تشحذ اهلمم 

  ارتباط تأسيس بعض اجلمعيات بظروف معينة، مما أدى إىل اندثار هذه اجلمعيات مبرور تلك الظروف (مجعيات

 ء مثال). األحيا

% من اجلمعيات املعتمدة والنشطة يف آن واحد هي مجعيات أولياء التالميذ واجلمعيات الدينية،  90وايل حأن  -

وكذا الرياضية نظرا الرتباط األوىل باملدارس واملؤسسات الرتبوية، إذ جند أن يف كل مؤسسة تربوية مجعية ألولياء 

زوايا القرآنية، والثالثة بالنوادي الرياضية؛  كما أن السلطات الوصية عليها التالميذ، والثانية الرتباطها باملساجد وال

تدعم وتشجع تأسيس هذه اجلمعيات لتفعيل احلوار بينها، وحل خمتلف املشاكل املمكنة؛ أما اجلمعيات األخرى 

ا  فال تنال نفس االهتمام، فهي نابعة من رغبة األفراد املؤسسني أنفسهم، وال تتلقى الدعم إال إذا بدت نشاطا

 للعيان.
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%) من اجلمعيات املعتمدة وغري النشطة هي مجعيات األحياء، وهذا راجع كما سبق وأن 70أن أكرب عدد ( -

ا، كاألزمة الغذائية  ذكرنا الرتباط هذا النوع من اجلمعيات بظروف معينة، وبزوال تلك الظروف جتمدت نشاطا

بزواهلا  شلت مهام هذه اجلمعيات، حىت أن بعض أفراد بعض هذه اليت عاشتها اجلزائر خالل التسعينيات، و 

 اجلمعيات قد توفوا ومل جتدد.  

أما اجلمعيات املهنية، االجتماعية واخلريية... فهي مجعيات مومسية، يرتبط نشاطها باملواسم واملناسبات سواء  -

 املهنية، الدينية واالجتماعية.

جمعيات النشطة يف مباشرة مهامها التنموية على مستوى تراب البلدية أما عن اإلمكانيات واملوارد الذاتية لل

 املتواجدة فيه، وجدنا من خالل االستمارة اليت أعددناها ما يلي:

 تعتمد يف مزاولة نشاطها على مصادر متعددة نذكر منها: الثقافية، الخيرية....أن اجلمعيات  -

 معيات سواء من أجل االستقرار أو إقامة معارض وحفالت إعانات البلدية واملتمثلة يف منح مقرات هلذه اجل

 وحماضرات.

  ،إعانات الوالية لبعض اجلمعيات خاصة النشطة بدرجة كبرية، مثل مجعية العلماء املسلمني، اإلرشاد واإلصالح

 يف برج الغدير، اجلمعية الثقافية والرياضية بالعناصر... دج 100000التضامن الشباين واملقدرة بـ 

 من املنخرطني (يف مجيع البلديات)،  االشرتاكاتماد هذه اجلمعيات على التمويل الذايت من خالل مجع اعت

وكذلك إقامة ورشات خياطة، معارض للكتب واألدوات املدرسية، تقدمي دروس الدعم، روضات 

 ه اخلصوص.لألطفال...وهي األبواب اليت تعتمد عليها اجلمعيات اليت تنشط يف بلدية برج الغدير على وج

 .باإلضافة إىل كل هذه املصادر تعتمد اجلمعيات على تربعات احملسنني 
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 يف املناطق اجلبلية عموما فتعتمد على: الجمعيات الرياضيةأما  -

  مليون دجإعانات السلطات احمللية البلدية والوالية ومبقادير ختتلف من سنة إىل أخرى قد تتجاوز. 

 املالية من رجال األعمال واملقاوالت اليت تنشط على مستوى تراب البلدية.  تعتمد كذلك على مجع املساعدات 

  كما جند أن بعض اجلمعيات الرياضية املختصة يف الرياضات القتالية، ألعاب القوى... تعتمد على اشرتاكات

 املنخرطني باإلضافة إىل الدورات الرياضية اليت تنظم شهريا.

ط على مستوى تراب الوالية بصفة عامة، واليت تسهر على تسيري أمور املسجد وجتهيزه اليت تنش الجمعيات الدينية أما -

 فتعتمد على:

  التربعات ومساعدات احملسنني بدرجة كبرية، مثل التربعات اليت ختصص كل يوم مجعة ملسجد من مساجد

 الوالية.

 املساجد. باإلضافة إىل ذلك قد متنح السلطات احمللية بعض املساعدات املالية للجان 

 النشطة تعتمد على ما يلي: الجمعيات البيئية، المهنية... -

  يف السنة  ألف  دج 500مساعدات السلطات احمللية فمثال حتصلت مجعية البيئة يف برج الغدير على حوايل

 املاضية باإلضافة إىل حصوهلا على مقرات ملزاولة نشاطها.

 عضاء.تربعات احملسنني ورجال األعمال واشرتاكات األ 

  قد تلجأ هذه اجلمعيات مثال إىل التعاون مع أطراف خارجية كما هو حاصل يف مجعية البيئة لربج الغدير اليت

ا يف مشروع مشتله اليت مليون دج  1.8عقدت اتفاقية مع االحتاد األوريب وحتصلت على إعانة فاقت  استثمر

 أصبحت تشكل مصدر مايل مهم بالنسبة للجمعية. 

  فاشرتاكات التالميذ السنوية متثل املصدر الرئيسي لتمويل صندوق  جمعيات أولياء التالميذ،يف حني أن

  اجلمعية، باإلضافة إىل مساعدات الوالية واليت تشكل نسبة ضعيفة.
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إذن فاجلمعيات النشطة على مستوى املناطق اجلبلية تعتمد اعتمادا كبريا على املساعدات، سواء مساعدات 

يف اجلماعات احمللية (الوالية والبلدية)، أو اإلعانات املقدمة من طرف املواطنني، يف حني جند أن القلة الدولة واملمثلة 

القليلة اليت تعتمد على مواردها الذاتية من خالل خلق مشاريع واستثمارات هلا القدرة على متويل اجلمعية؛ وهو ما يؤثر 

  مرهونة يف يد السلطات احمللية.بطبيعة احلال على عمل ومردود اجلمعيات اليت تصبح 

 

خ 

ما ميكن أن نستنبطه من خالل هذ الفصل هو أن مستوى التنمية يف املناطق اجلبلة يف والية برج بوعريريج ال 

وأن املتحكم يف هذه التنمية هي اإلدارة خاصة ؛ أزمة تنميةخيتلف كثريا عن املستوى العاملي، فاألقاليم اجلبلية تعاين 

  .)تأيت من العاصمة ووصاياها يف الوالية %90االستمارات احمللية فيها (ة يف البالد املركزي

على مستوى هذا اإلقليم الطبيعي يف الوالية،  التنمية المحليةما عمق حجم هذه األزمة هو غياب اسرتاتيجية  و

ا الطبيعية والبشرية يف خلق التنمية، وما شجع  ا ومقدرا تمع املدين استفحال وعدم استثمار إمكانيا ذلك غياب ا

  .السلطات احمللية مراقبة، وكذا يف استشارة و يف املسامهة يف التنمية احمللية ميدانيا

  

  



الفصل الرابع:
البعد القطاعي للتنمية  

المتوازنة في المناطق الجبلية  

لوالية برج بوعريريج
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رابعالــــــفـــصــــل ال

البعد القطاعي للتنمية المتوازنة

في المناطق الجبلية في والية البرج

ة، حـلجبليـة والمـوارد المتاحـة: (الفالالموازنة بين القطاعـات االقتصـادية االتنمية االقتصادية الجبلية المتوازنة:-1
الصناعة، التجارة، السياحة..)

لنبايت واحليواين (االستثمار الفالحي):بشقيه افالحيالقطاع ال-1-2
الشق الزراعي.-1-2-1

ال).- 1- 1- 2- 1 الرتكيبة العامة ألراضي املناطق اجلبلية وتطورها (استغالل ا
ال الفالحي اجلبلي (توازن أم اختالل).- 2- 1- 2- 1 اإلنسان وا
.غلة من املساحة الزراعية اجلبليةاملساحة املست- 1- 2- 1- 2- 1
.لةاملساحة املسقية من املساحة الزراعية اجلبلية املستغ- 2- 2- 1- 2- 1
ال الفالحي اجلبلي: طبيعة استغالل اإلنسان اجلبلي للمساحة- 3- 2- 1- 2- 1 .استخدامات ا

.occupation de solالصاحلة للزراعة: 
ال اجلبلي واملنتجات الفالحية (التناطق الرأسي للمجال الفالحي)- 4- 2- 1- 2- 1 .ا
.مردودية املنتجات الزراعية اجلبلية- 5- 2- 1- 2- 1

.يف املناطق اجلبلية ومردوديتهاالثروة احليوانية- 2- 1
.املناطق اجلبلية يف والية الربجالنشاط الصناعي يف- 3- 1
.النشاط اخلدمايت- 4- 1
.)السلطاتإمهال(ازدواجية املؤهالت و النشاط السياحي-1-5
.السياحية يف املناطق اجلبليةاردالثروات واملو -1-5-1

.مؤهالت السياحة اإليكولوجية-1-5-1-1
.مؤهالت السياحة الدينية-1-5-1-2
.ت السياحة احلمويةمؤهال-1-5-1-3
.مؤهالت السياحة األثرية-1-5-1-4
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واقع التنمية البشرية في المناطق الجبلية في الوالية: -2
ات التنمية البشرية.من خالل مؤشر املناطق اجلبلية-2-1
.رفة باملناطق اجلبلية يف الواليةواقع التعليم واملع- 1- 1- 2

.التمدرس واألمية-2-1-1-1
.التأطري والتجهيزات الرتبوية-2-1-1-2

.لواليةواقع الصحة باملناطق اجلبلية يف ا- 2- 1- 2
.الل وفيات األطفال حديثي الوالدةمؤشر الرعاية الصحية من خ-2-1-2-1
.لتجهيزات والتأطري الصحيا-2-1-2-2

.الصحيةاملنشآت-2-1-2-2-1
.التأطري الصحي-2-1-2-2-2

.سكن باملناطق اجلبلية يف الواليةواقع ال- 3- 1- 2
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البحـــث يف القطاعـــات أيمنظـــور قطـــاعي، صـــل واقـــع التنميـــة احملليـــة يف املنـــاطق اجلبليـــة مـــن فخـــالل هـــذا الننـــاقش 

الــيت يرتكـــز عليهــا االقتصــاد اجلبلــي، وهــل هــذا االقتصــاد يســـتجيب بشــقيها، الصــناعة، اخلــدمات)(الفالحيــةاالقتصــادية

نود اإلجابة عـن مـدى اسـتجابة هـذه التنميـة (يف لإلمكانيات اليت حتوزها هذه املناطق أم ال، هذا من جهة ومن جهة ثانية 

يف املوازنة القطاعيـة، خاصـة وأن التنميـة القطاعيـة دون تنميـة املناطق اجلبلية) للواقع البشري واالجتماعي باعتباره طرفا ثانيا

بشرية هي تنمية عرجاء.
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التنميــــة االقتصــــادية الجبليــــة المتوازنــــة: الموازنــــة بــــين القطاعــــات االقتصــــادية الجبليــــة والمــــوارد المتاحــــة: -1

(الفالجة، الصناعة، التجارة، السياحة..)

شقيه النباتي والحيواني (االستثمار الفالحي):القطاع الفالحي ب- 1-2

الشق الزراعي.-1- 1-2

).occupation de sol(التركيبة العامة ألراضي المناطق الجبلية وتطورها -1-1- 1-2

:مهاني طبيعيني ليمإقموزعة علىهكتار، 392000تقدر املساحة العامة إلقليم والية الربج حبوايل 

125700ألف هكتار، مقسمة إىل ثالثة وحدات: كتلة البيبان بـحوايل 316شغل قرابة اإلقليم اجلبلي والذي ي

زمورة) أو ما - املنطقة اجلبلية الشمالية (جبال اجلعافرةهكتار، مث تأيت98200هكتار، تليها كتلة احلضنة تقريبا بـ 

هكتار.91900يطلق عليها بالكتلة السطايفية حبوايل: 

 ألف هكتار.76مبساحة إقليم السهول العليا
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المناطق الجبلية

2012 التركيبة العامة ألراضي المناطق الجبلية في والية البرج ما بين 2002

المساحة الزراعية المساحة الغابية أراضي غير منتجة

32

 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية
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تنقسـم أراضـي املنــاطق اجلبليـة إىل ثالثــة أنـواع: األراضــي الغابيـة، وهــي املكسـوة مبختلــف أصـناف الغطــاء النبـايت مــن 

تلـف تسـاعد خمةالـيت حتتـوي علـى تربـأحراش وأشجار أو حىت حشائش...، األراضي الصاحلة للزراعة وهـي جممـل األراضـي 

النباتات على النمو...بغض النظر على أنواعها؛ أما النوع الثالث وهي األراضي غـري منتجـة وهـي خمتلـف املسـاحات املبنيـة 

(املشيدة)، األراضي اليت تطل على الصخر األم بسبب التعرية أو عوامل بشرية...

2012سنة الرتكيبة العامة ألراضي الوالية):04مخطط رقم (

المساحة العامة للوالية

هكتار392000

العلياإقليم السهول اإلقليم الجبلي
هكتار76000هكتار316000

األراضي غير منتجةاألراضي الغابيةاألراضي الزراعية
هكتار34242هكتار182110,5هكتار99647,17

58%32%10%

80.61%19.39%

والية من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بال
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%80تتشـكل مـن اجلبـال بنسـبة الـربج الرتكيبـة العامـة ألراضـي واليـة أعـاله نالحـظ أن من خالل الشكل البياين 

،  مث تـــأيت املســـاحة %58هـــي عبـــارة عـــن مســـاحات زراعيـــةاألراضـــي اجلبليـــة أغلـــب مســـاحة وأن مـــن املســـاحة العامـــة؛ 

.%10غري املنتجة بنسبة ال تتجاوز األراضي ، وأخريا مساحة %32بنسبة الغابية

ــة أن الرتكيبــة العامــة ألراضــي املخطــط البيــاين أعــالهنالحــظ مــن خــالل  ــاطق الجبلي ــثالثالمن ة إىل حــد ال متشــا

% مـن كتلــة البيبــان، 61جنــد املسـاحة الصــاحلة للزراعـة تشــكل النسـبة األكــرب مــن املسـاحة العامــة هلـذه األقــاليم، إذ، بعيـد

% من املساحة اإلمجالية لكتلة احلضنة.46و بنسبة الكتلة السطايفيةمن % 66

ألف 182%، أي مبساحة 58أما متوسط املساحة الصاحلة للزراعة يف األقاليم اجلبلية الثالث تقدر حبوايل 

هكتار.

من إىل عوامل عديدة الكتل اجلبليةنسبة املساحة الصاحلة للزراعة يف كتلة احلضنة مقارنة بباقياخنفاضرجع وي

املناخ (تقع يف املنطقة السهبية ذات املناخ شبه اجلاف، أنظر خريطة األقاليم املناخية)، باإلضافة إىل عاملي عامل بينها

الرعي واإلرهاق الدوري للرتبة...

بنسب متفاوتة لكنها%، 32حبوايل المساحة الغابيةوتأيت يف الرتبة الثانية من مساحة األقاليم اجلبلية يف الوالية 

% يف الكتلة السطايفية.21% يف البيبان و32% يف احلضنة، 40، ىخر كتلة جبلية إىل أمن  

لقطع العشوائي بسبب انسبة الغطاء النبايت بني األقاليم اجلبلية الثالث، تباينيفنصيب لعوامل البشرية لو 

فصل الشتاء.طاقة خاصة يفلللألشجار واستخدامها كوقود حفري، أو كمورد 

هذه املناطق تعاين من نقص فادح يف موارد الطاقة احلديثة (الغاز الطبيعي) يف املقابل جمتمعات وال خيفى علينا أن 

.االجتماعيتعاين من الفقر وتدهور الوضع 
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ر يف حني أن نسبة األراضي غري املنتجة اليت تشكل باقي مساحة األقاليم اجلبلية، فهي نسبة ضعيفة جدا تقد

% يف الكتلة السطايفية، 13يف باقي األقاليم اجلبلية يف الوالية: تقريبا % فقط، وهي نفس النسبة جندها 10حبوايل 

% يف كتلة احلضنة.14% يف كتلة البيبان وبنسبة 07

األراضي املطلة على الصخر األم بفعل عوامل هذه األراضي بصفة عامة األودية، املناطق املتصحرة، ومتثل 

...لتعريةا

ايل ) انتشار نفس 21اجلبلية، نالحظ من خالل اخلريطة رقم (هلذه األراضي يف خمتلف البلدياتأما التوزيع ا

النمط تقريبا، وهي سيادة األراضي الصاحلة للزراعة، مث الغابية وأخريا األراضي غري املنتجة.

ا نالحظ أن بلدية خليل يف أقصى الكتلة السطايفيةبلديات ففي  الشمال الشرقي للكتلة تعد أكرب بلديا

مساحة، تليها بلدية سيدي امبارك، حسناوة، زمورة... وأخريا بلدية تامسرت، كما نالحظ كذلك سيطرة نسبة األراضي 

%، وباقي 30إىل 20% تليها املساحة الغابية حبوايل 50الصاحلة للزراعة على خمتلف أراضي البلديات بنسبة تفوق 

ثلها األراضي غري املنتجة، ما عدا بلدية حسناوة اليت تكاد املساحة غري املنتجة فيها ال تذكر، إذ تقدر بـ حوايل املساحة مت

01.%
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لرتتيب التايل: املنصورة، املهري، حرازة، ثنية وفقا لأما بلديات كتلة البيبان فهي متفاوتة من حيث املساحة، وهي 

البلديات فنجد تقريبا نفس النمط أراضيما من حيث تركيبة ، أمإبراهيسيدي أوالد وأخريا بلدية ...النصر، بن داود

، وباقي النسبة تشغلها %30إىل 20%، املساحة الغابية من 50املوجود سابقا، املساحة الصاحلة للزراعة تزيد عن 

غري املنتجة.األراضيمساحة

ة، ماعدا ظاهرة واحدة، أال وهي احتالل نسبة املساحة الغابية يف بلدية حظها يف كتلة احلضنونفس املالحظات نال

%.24%، يف املقابل جند نسبة املساحة الصاحلة للزراعة تقدر حبوايل 56العش نسبة عالية جدا تزيد عن 

الغطاء ولعل األسباب اليت جعلت من مساحة الغطاء النبايت حتتل أكرب مساحة مقارنة بباقي األنواع، إىل نوع 

(الكثافة يف النبايت السائد (حلفاء، شيح...)، باإلضافة إىل قلة الكثافة السكانية يف البلدية مقارنة بالبلديات األخرى

...)²ن/كلم45بلدية العش 

خالل تتبعنا ملعطيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية اخلاصة بالرتكيبة العامة ألراضي املناطق اجلبلية خالل من و 

و 2002ما بني سنة بني خمتلف األقاليم اجلبلية املدروسةواضح)، مل نالحظ أي فرق 2012- 2002شرية كاملة (ع

سوى ارتفاع نسبة املساحة الغابية على حساب املساحات غري املنتجة يف الكتل )33(أنظر الشكل البياين رقم2012

ب الذي تقوم به خمتلف مصاحل محاية الغابات يف الرفع من %، وهذا راجع إىل النشاط الدؤو 05اجلبلية الثالث حبوايل 

يف الوالية والتقليل من احلرائق.من خالل عمليات التشجرينسبة الغابات
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:(اختالل أم توازن)الجبليالفالحي اإلنسان والمجال -1-2- 1-2

ال اجلبلي جماليعد  دف إىل التحكم يف القوى بفضل جمهودات متواصلةاإلنسان خاصة، طبعهاطبعهذاا

لذا من املمكن احلديث عن حضارة زراعية ورعوية ختطت الصعوبات البيئية ، بيعية وإىل تدبري متزن للمواردالط

واعتمدت أساسًا على املورد البشري، أي على إبداعية وروح خالقة متكنت من ابتكار احللول املالئمة، وتنظيم 

1اتفاقات شفوية هدفها استمرار النشاط وتواصل االستغالل.اجتماعي حمكم، به تقنني داخلي و 

المساحة المستغلة من المساحة الزراعية الجبلية:-1-2-1- 1-2

ا،  الواليةيف ةطاقة زراعية هائلزخرمن األقاليم اجلغرافية اليت تة يف والية الربج املناطق اجلبليتعد حتتوي على كو

إن ،يف اإلقليمللغذاءخزانا وممونا يف املستقبلأن تكون وهو ما يؤهلهاللزراعة، من األراضي القابلة %57حوايل 

استغلت طاقتها الزراعية استغالل حسنا.
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المناطق الجبلية

2012 المساحة الزراعية والمستغلة ألراضي المناطق الجبلية في والية البرج ما بين 2002

المساحة الزراعية المساحة المستغلة

ــــــــــــــــايل حتميـــــــــــــــة إعــــــــــــــــداد الـــــــــــــــرتاب مــــــــــــــــن أجـــــــــــــــل التكامــــــــــــــــل بـــــــــــــــني اجلهــــــــــــــــات يف املغـــــــــــــــرب، عبـــــــــــــــد اهللا العوينــــــــــــــــة-1 ، نقــــــــــــــــال عـــــــــــــــن املوقــــــــــــــــع: التنـــــــــــــــوع ا
http://geotetouan.blogspot.com/2013/06/blog-post_9.html 2014، بتاريخ أكتوبر.
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يف املناطق )SAU(أن املساحة املستغلة فعال نالحظ ) 22) واخلريطة رقم (33من خالل الشكل البياين رقم (ف

، ة املستغلة يف الواليةنسبة املساحلوهي قريبةجمموع املساحة الصاحلة للزراعة، من%71الوالية تقارب اجلبلية يف

.%76واملقدرة بـ 

، حبيث جندها أما إذا قارنا خمتلف املناطق اجلبلية بعضها ببعض، فنالحظ أن هناك تباين يف املساحة املستغلة فعال

هكتار يف كتلة احلضنة.4500هكتار يف الكتلة السطايفية و6000يبان، هكتار يف كتلة الب7500تقدر حبوايل 

تطورها مل يشهد حتوال يذكر يف الكتل اجلبلية، إال أن فعالاملساحة املستغلةالتباين احلاصل يفعلى الرغم من 

العشرية املدروسة.خالل 

، متقاربة يف نسبها بني الكتل اجلبلية الثالثة املساحة الزراعيكما ميكن أن نشري إىل أن املساحة املستغلة فعال من 

.%73و 70ني بما وهي حمصورة 
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أما إذا أخذنا املوضوع من زاوية أخرى، تتمثل يف املقارنة بني البلديات من حيث املساحة املستغلة من املساحة 

الزراعية، جند:

اتباين بني خمتلف بجند فيها الكتلة السطايفية املساحة املستغلة نسب ضعيفة فيها متثل، فهناك بلديات لديا

بلدية أوالد دمحان وتامسرت، مثل%50مثل بلدية القلة يف أقصى الشمال، وبلديات أخرى ال تتجاوز فيها النسبة 

الكتلة مثل بلدية سيدي امباراك يف جنوب الكتلة؛ أما باقي بلديات %91، 90وبلديات أخرى تقارب فيها النسبة 

.%80و70فترتاوح فيها النسبة بني 

:فهناك بلديات جند كذلك هناك تباين واضح يف نسبة املساحة املستغلة يف بلديات هذه الكتلة،كتلة البيبان

مثل بلديات: املنصورة %75و55مثل بلدية ثنية النصر، وفئة أخرى ترتاوح ما بني %50تقل فيها النسبة عن 

مثل بلدييت بن داود وحرازة يف غرب هذه %95و85جمانة...؛ وبلديات أخرى تبلغ فيها النسبة ما بني املهري، اليشري، 

الكتلة.

:حتتوي هذه الكتلة على أصغر مساحة مستغلة مقارنة بالكتلتني األخريني إال أن نسبة كتلة الحضنة

ا فهي متقاربة مع بلديات كتلة البيبان أو السطا مثل: برج %55يفية، فهناك بلديات تقل عن االستغالل يف بلديا

.%88و79، وباقي البلديات حمصورة ما بني %37والقصور %55الغدير 
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المساحة المسقية من المساحة الزراعية الجبلية المستغلة:-1-2-2- 1-2

ا جمموع األراضي اليت يعمل اإلنسان على ريها أو سقيها  تقليدية (الساقية) أو بطرق تعرف املساحة املسقية بأ

وري...).(الري احمل1حديثة

املساحة الزراعية املسقية من جمموع األراضي اجلبلية الصاحلة للزراعة، نسبة نود من خالل هذا العنصر معرفة و 

للظروف الطبيعية والبشرية هلذه املناطق.وكذلك معرفة طرق السقي عند اإلنسان اجلبلي، ومدى استجابتها 

من إمجايل املساحة الزراعية، %4.24حوايل 2012احة املسقية يف والية الربج بصفة عامة سنة تقدر املس

فقط، وهي نسبة ضعيفة جدا ال ميكنها أن تليب متطلبات الوالية من %2.5تطورت خالل عشر سنوات كاملة حبوايل 

منتجات الزراعة الكثيفة.
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المناطق الجبلية

2012 المساحة المستغلة والمسقية ألراضي المناطق الجبلية في والية البرج ما بين 2002

المساحة المستغلة المساحة المسقية

أسس الري، يف إطار برنامج االحتـاد ،بالشراكة مع املعهد األندلسي للبحث والتكوين الفالحي والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري-1
.26اسبانيا املغرب، مشروع فورماكري، مطبعة فورما أنيمادا، اسبانيا، ص –أ 3األوريب إنرتيك 
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و 2012سنة %3.47عن النسبة العامة للوالية، إذ تقدر حبوايل يف املناطق اجلبلية فهي غري بعيدةأما نسبتها 

كبري خالل عشرية كاملة، حاهلا حال النسبة العامة للوالية.؛ وعليه فهي مل تشهد حتوال2002سنة 2.70%

صدارة يف نسبة املساحات املسقية سنة بني خمتلف املناطق اجلبلية، جند أن كتلة احلضنة حتتل القارناأما إذا 

؛ ويرجع هذا التطور امللحوظ يف هذه الكتلة إىل %05تقارب 2002، كانت نسبتها سنة %09حبوايل 2012

، وذلك من خالل 1توسيع املساحات املسقية من طرف احملافظة السامية للسهوب خاصة يف البلديات اجلنوبية السهبية

سنة 05مثل: بلدية تقلعيت، ارتفعت النسبة من اجلوارية (السواقي، السدود الصغرية...)خمتلف املشاريع التنموية 

%07، العش من 2012سنة %18إىل 2002سنة %7، بلدية الرابطة من 2012سنة %12إىل 2002

.2012سنة %12إىل 2002سنة %09وبلدية القصور من 2012سنة %13.5إىل 2002سنة 

؛ أي أن هناك 2002سنة %2.90، 2012سنة %2.29تبة الثانية الكتلة السطايفية بنسبة تأيت يف الر 

من بلدية إىل أخرى، خالل عشر سنوات؛ وهي ختتلف %0.5حبوايل تراجع يف نسبة املساحات املسقية يف هذه الكتلة 

%07ة حسناوة من ، بلدي2012سنة %07إىل 2002سنة %10.5ففي بلدية تامسرت اخنفضت النسبة من 

، زمورة 2012سنة %03إىل 2002سنة %6.8، أوالد دمحان من 2012سنة %4.5إىل 2002سنة 

... يف حني أن البلديات األخرى 2012سنة %04إىل 2002سنة %03تراجعت فيها النسبة من حوايل 

شهدت تطور طفيف ال يكاد يذكر.

، أي 2002سنة %1.14وبنسبة 2012سنة %0.88ة البيبان بنسبة أما يف الرتبة الثالثة واألخرية جند كتل

.%0.5برتاجع بنسبة 

خالل ) جند أن هناك بلديات النسبة فيها مستقرة 34رقم (لشكل البيايناإذا الحظنا بلديات هذه الكتلة حسب 

يف أقصى الغرب، وهناك جمموعة عشر سنوات مثل: املهري، بن داود، حرازة، أوالد سيدي ابراهيم؛ أي البلديات الواقعة 

.2، ص2006احملافظة السامية لتطوير السهوب عرب منطقة برج بوعريريج، جوان بربج بوعريريج، تقرير حول مشاريعة السامية لتطوير السهوباحملافظ- 1
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إىل 0.70، جمانة من %0.28إىل 0.36من البلديات عرفت تقهقرا أو تراجعا يف النسبة مثل: املنصورة من 

.%4.37إىل 5.67، واليشري من %01إىل 1.58، ثنية النصر من 0.50%

بة املساحات املسقية، مقارنة من خالل ما سبق ميكن أن نستنتج أن كتلة احلضنة عرفت تطورا ملحوظا يف نس

بباقي الكتلتني اللتني عرفتا تراجعا واضحا ميكن أن نفسره بأحد االحتماالت التالية أو أكثر:

.(الزيارة امليدانية)تراجع نسبة املياه اجلوفية واملياه السطحية يف هذه املنطقة

.م حنو القطاعات األخرى ختلي الفالحني عن األراضي، وهجر

إلنتاج الزراعي، من الزراعات الكثيفة اليت تعتمد على الري إىل الزراعات الواسعة.حتويل ا

 وقوع كتلة احلضنة يف املناطق السهبية للجزائر، واليت تعمل حمافظة السهوب يف برجمة وإجناز مشاريع سنويا

ذا اإلقليم.  ملكافحة التصحر 
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طبيعة استغالل اإلنسان الجبلي للمساحة الصالحة بلي: استخدامات المجال الفالحي الج-1-2-3- 1-2

occupation de solللزراعة: 

ال الذي يعيش فيه وفقا لثالثة معطيات: اخلصائص الطبيعية للمجال،  لقد حاول اإلنسان منذ األزل استغالل ا

.1إمكانياته وحاجياته (متطلبات معيشته)

جبملة من اإلمكانيات والعوائق الطبيعية تتناغم إجيابا أو سلبا مع متطلبات والبيئة اجلبلية كما سبق وأن ذكرنا متتاز 

تمعات اجلبلية اآلخذة يف االزدياد يوما بعد يوم، خاصة احلاجيات الغذائية. ا

فما هي احملاصيل الغذائية اليت متيز خمتلف املناطق اجلبلية يف والية الربج، وهل تستجيب هذه احملاصيل للخصائص 

عية هلذه املناطق؟الطبي

ال يف املناطق اجلبلية بصفة عامة على النحو التايل: )23(من خالل اخلريطة رقم %31نالحظ أن استغالل ا

خمصصة للزراعات الواسعة (قمح وشعري %52من األراضي الزراعية خمصصة للمناطق العشبية والرعي واألعالف، 

05الكثيفة املتمثلة يف اخلضر والفواكه، والنسبة الباقية املقدرة حبوايل فقطا خمصصة للزراعات%15وكذلك الشوفان)، 

)، سوى مساحة 2012- 2002سة (درو هذه النسب مل تتطور كثريا خالل العشرية يف امل؛ وأن هي أراضي بور%

.%05الزراعات الكثيفة اليت زادت بنسبة 

يف نسبة استغالل املساحات الزراعية، ففي نسبة جند بعض االختالف،أما فيما خيص كل كتلة جبلية على حدا

يف %40، يف حني تقارب نسبتها %26، والكتلة السطايفية %29املساحات العشبية جند تقارب بني كتلة البيبان 

كتلة احلضنة، وهذه النسب مل تتغري خالل عشر سنوات املدروسة.

.52، ص 1990صالح الدين الشامي، استخدام األرض دراسة جغرافية، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر، - 1
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مقارنة بباقي الكتلتني إىل طبيعة الكتلة السهبية (انتشار احلشائش يرجع ارتفاع نسبة هذه املساحة يف كتلة احلضنة

مثل احللفاء، الشيح العرعار...) وذلك ملالءمة املناخ (مناخ شبه جاف) (أنظر إىل خريطة التساقط)، باإلضافة إىل قيام 

لة التعرية والتصحر، حمافظة السهوب واخلواص بتخصيص مساحات عشبية خاصة للرعي واحلفاظ على الرتبة السهبية سه

.20061هكتار بنبات الصبار والقطف حسب إحصائيات 12732حبيث مت غرس حوايل 

سواء %50اجلبلية يف والية الربج تفوق نسبتهالمساحة املخصصة للزراعات الواسعة يف املناطق بالنسبة لأما 

يف كتلة البيبان، %56إذ تقدر بـ ، وهذه النسبة قريبة جدا لنسب الكتل اجلبلية، 2012أو يف سنة 2002سنة 

يف كتليت احلضنة والسطايفية.49%

د أن ، جي2012-2002الفرتة املدروسة من واملالحظ لنسب املساحة الزراعية يف الكتل اجلبلية بالوالية خالل 

بعدما  2012سنة %49النسبة إىل ا، ومها كتلة احلضنة اليت تراجعت فيهةيف هذه النسباهناك كتلتني عرفتا تراجع

سنة %56إىل 59، وكتلة البيبان تراجعت فيها النسبة املخصصة للزراعات الواسعة من 2002سنة %54كانت 

2012.

سنة %49إىل 2002سنة %44يف حني أن الكتلة الثالثة وهي الكتلة السطايفية ارتفعت فيها النسبة من 

2012.

من املساحة %50اعة الواسعة ذات نسب معتربة تفوق أو تقارب على العموم فإن املساحات املخصصة للزر 

تمعات اجلبلية يف والية الربج اليت حتبذ هذا النوع من الزراعة على الرغم من الصاحلة للزراعة، وهو ما يعكس ثقافة ا

اء أساسي باإلضافة إىل القمح والشعري غذ، وذلك لعوامل عدة:العوامل اجليومورفولوجية الصعبة اليت متيز هذه املناطق

يف عامل آخر يساهم يف لعناية طول السنة؛ كما ميكن أن نضسهولة زراعة هذا احملصول وعدم حاجته إىل السقي وا

م  استقرار أو ارتفاع هذه النسبة وهو هجرة سكان املناطق اجلبلية إىل املناطق السهلية كمركز الوالية من جهة، أو هجر

.السنويةيكون يف مواسم الراحة والعطلاثانوياوتبقى الفالحة نشاطدمات، الصناعة...إىل القطاعات األخرى: اخل
.02، ص مرجع سابقبربج بوعريريج، احملافظة السامية لتطوير السهوب- 1
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سعة فيما خيص مساحة الزراعة الكثيفة واألشجار املثمرة، نسبتها ضعيفة نوعا ما مقارنة مبساحة الزراعات الوا

؛ وهي 2002سنة %10ـ ، واليت كانت تقدر ب2012سنة %15واملساحات العشبية، إذ تقدر نسبتها بـحوايل 

.2012سنة %10مرتفعة عن النسبة الوالئية املقدرة حبوايل 

إذا قارنا نسبة مساحة األشجار املثمرة بني خمتلف الكتل اجلبلية جند أن هناك تباين واضح إذ حتتل الكتلة 

إذ ،ل هذه الكتلةيف أقصى مشاوترتكز تقريبا ؛  2002سنة %19و2012سنة %23السطايفية الصدارة بنسبة 

.2012سنة %54، تفرق %59، اجلعافرة %72تبلغ يف بلدية املاين 

؛ حتتل فيها البلديات الواقعة 2002سنة %08و2012سنة %11تأيت يف املرتبة الثانية كتلة البيبان بنسبة 

%16، حرازة %74براهيم يف أقصى مشال غرب الكتلة نسب مرتفعة مقارنة بباقي البلديات: بلدية أوالد سيدي ا

.2012حسب إحصائيات سنة %12وبن داود 

؛ 2002سنة %02، 2012سنة %07أخريا تأيت كتلة احلضنة بنسبة ضعيفة مقارنة بباقي الكتلة اجلبلية 

الكتلة وحتتوي بلدييت القصور يف احلدود الغربية للكتلة وبلدية تقلعيت يف احلدود اجلنوبية أكرب نسبة هلذه املساحة يف

سنة %05، 2012سنة %12، و2002سنة %05،  2012سنة %15بصفة عامة، وهي على التوايل: 

2002.





191

: (التناطق الرأسي للمجال الفالحي)المجال الجبلي والمنتجات الفالحية-1-2-4- 1-2

ال اجلغرايف مبكوناته املتعددة وامل االت اجلبال اليت تتأثر املنتجات الفالحية بصفة عامة با تنوعة، ومن بني هذه ا

االت اجلغرافية باالرتفاع، االحندار، املناخ وكذا الرتكيبة البشرية املختلفة متاما عن ما سواها. متتاز عن باقي ا

من خالل هذا العنصر نود أن نبني العالقة بني العناصر الطبيعية املهيكلة للمجال اجلبلي وتوزيع خمتلف احملاصيل 

يف خمتلف الكتل اجلبلية يف والية برج بوعريريج؟الزراعية

خ05

 من طرف الطالبأنجز
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) نالحظ أن هناك عالقة بارزة بني االرتفاع وباقي عناصر املناخ (احلرارة والتساقط) 05رقم (خططفمن خالل امل

ال ، مما يؤثر على طبيعة الغطاء النبوفقا للدراسة اليت قدمها العامل فون هومبلدوت (أنظر الفصل األول) ايت واستغالل ا

الفالحي.

ال اجلبلي يف والية الربج، النموذج األول واملتعلق جببال سلسلة األطلس التلي،  هناك منوذجان يف استغالل ا

املتمثلة يف جبال البيبان واجلبال السطايفية.

قسم هذا النموذج إىل أربعة طوابق:ين

:تغطيه املساحات الغابية.الطابق األول

 ناجتة عن قطع الغابات خمصصة للزراعات الواسعة، األعالف متفاوتةزراعيةيتوفر على مساحاتالثاني:الطابق ،

باإلضافة إىل الرعي.

:ويشمل سفوح اجلبال (ميزة هذه املناطق هي االحندار)، تستغل مساحة هذا الطابق يف األشجار الطابق الثالث

املثمرة خاصة الزيتون.

 :ا يشمل هالطابق الرابع ذا الطابق السفوح السفلى للجبال، وأقدام اجلبال، متتاز هذه املناطق بضعف احندارها، وبأ

مناطق ترسيب حلبيبات الرتبة النامجة عن التعرية املائية لصخور اجلبال؛ تستغل هذه املناطق يف الزراعات الواسعة، ومناطق 

ار تستغل يف شاسعة منها ختصص للرعي وإنتاج املواد العلفية، يف حني أن  املناطق السفلى القريبة من األودية واأل

الزراعات الكثيفة خاصة اخلضروات أو البستنة اليت حتتاج إىل كميات كبرية من املاء.

فهو متعلق بدرجة كبرية بكتلة احلضنة جنوبا، وجنده مقسما إىل أربعة طوابق كذلك:أما النموذج ب 

 :ع يف النموذج األول، لكن مساحته أقل فقط.وهو نفسه الطابق الرابالطابق األول

:ميثل هذا الطابق مرتفعات اجلبال وسفوحها الشمالية واجلنوبية، ترتكز فيها األحراش بدرجة كبرية.الطابق الثاني
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:ا مساحات شاسعة خمصصة للزراعات الواسعة الطابق الثالث أو السفوح اجلنوبية السفلى لكتلة احلضنة، جند 

ذلك خلصوبة تربتها النامجة عن التعرية املائية للسفوح العليا للجبال، ومصب لألودية.واألعالف، و 

:ترتكز يف هذا الطابق املساحات العشبية املتمثلة يف احللفاء، الشيح، العرعار... املخصصة للرعي.الطابق الرابع

مردودية المنتجات الزراعية الجبلية:-1-2-5- 1-2

االت الفعالةالزراعية من بني املؤشرات يعترب معامل املردودية  يف معرفة اإلمكانيات الزراعية ألي جمال من ا

املدروسة ومنها اجلبال.

يقصد باملردودية الزراعية كمية احملاصيل الزراعية املتحصل عليها بعد فصول اجلين، وحتسب بالقنطار يف اهلكتار 

نطار لكل شجرة؛ وهي مرتبطة بعوامل عدة، نذكر منها القالواحد، وقد جند يف حاالت أخرى حيسب الكيلوغرام،

العوامل الطبيعية كخصوبة الرتبة، احندارها، املاء... وعوامل بشرية متعلقة باليد العاملة واستخدام املكننة...

من خالل اجلدول املرفق نالحظ أن املناطق اجلبلية يف والية الربج شهدت خالل عشر سنوات املدروسة زيادة 

اليت شهدت تربة يف مردودية احملاصيل الزراعية، من بينها احلبوب، اخلضروات واألشجار املثمرة ما عدا إنتاج األعالف مع

تراجع حمسوس يف مردودية األراضي املخصصة لذلك.

تقدرو احلبوب بنوعيها الصلب واللني، تشتهر والية برج بوعريريج كباقي واليات السهول العليا باجلزائر بإنتاج

.2012ق/ه سنة 14و 2002قنطار يف اهلكتار سنة 13مردوديته يف الوالية متوسطة 

ق/ 17و 2002ق/ ه سنة 12يف حني أن املناطق اجلبلية الثالث تفوق مردودية الوالية، إذ تقدر مردوديتها 

، وهي على النحو التايل:2012ه سنة 

يف السفوح السفلى الواقعة وأقصى الشماللبلديات اجلنوبية ،  حتتل ا2012ق/ه سنة 18الكتلة السطايفية حبوايل - 

17ق/ه)، تامسرت (20ق/ه)، خليل (20سيدي امبارك (ق/ه)، 26املاين (وأقدام اجلبال أعلى قيمة مثل بلدية: 
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08بعض البلديات الواقعة مشال الكتلة مثل: اجلعافرة (ق/ه)...، وأضعف قيمة جندها يف 16ق/ه)، حسناوة (

ق/ه)...13، القلة (ق/ه)

ق/ ه، إذ05مبقدارجند أن هذه الكتلة عرفت تطورا حمسوسا يف مردودية احلبوب2002وباملقارنة مع سنة 

ق/ه 13ق/ ه، وسامهت يف هذه الزيادة بلدية املاين اليت تضاعفت فيها املردودية من 18ق/ ه إىل 13ارتفعت من 

بلدية خليل اليت زادت فيها املردودية حبوايل مخسة قناطري يف اهلكتار ، وكذلك 2012ق/ ه سنة 26إىل 2002سنة 

خالل عشر سنوات.

، 2012ق/ ه سنة 17قريبة جدا من الكتلة السطايفية، إذ تقدر بـحوايل فهي أما مردودية احلبوب يف كتلة البيبان - 

.2002ق/ه سنة 12بعدما كانت 

ق/ه، ما عدا 16–15تلة جيدها متقاربة إىل حد ما، ما بني واملالحظ ملردودية احلبوب يف بلديات هذه الك

ق/ه) الواقعتان يف أقصى شرق الكتلة، أي يف األقدام السفلى للجبال.22ق/ه) وجمانة (22بلدييت اليشري (

اليشري كما نالحظ كذلك أن بعض بلديات هذه الكتلة شهدت تطور حمسوس خالل عشر سنوات، مثل بلدية 

12ق/ه، جمانة من 16إىل 10ق/ه، حرازة وأوالد سيدي ابراهيم من 22إىل 12يها املردودية من اليت تضاعفت ف

ق/ه.17إىل 

يف حني أن كتلة احلضنة جنوبا ذات املناخ شبه جاف تعرف مردودية أقل من حيث إنتاج احلبوب مقارنة بني - 

.2012ق/ه سنة 16، وتطور إىل 2002ق/ه سنة 10الكتلتني، إذ تقدر بـ 

كما حتتل البلديات الواقعة يف السفح الشمايل للكتلة الصدارة يف مردودية احلبوب مثل بلدية رأس الواد، أوالد 

ق/ه؛ كما شهدت بلديات أخرى قفزة نوعية مثل بلدية برج الغدير اليت تطورت فيها املردودية خالل عشر 18ابراهم 

ق/ه.16إىل 08ق/ه، تقلعيت وغيالسة من 16، إىل 07سنوات من 
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تشهد إنتاجا متواضعا يف خمتلف الكتل اجلبلية مقارنة باملردودية الوالئية د أن مردودية إنتاج األعالف يف املقابل جن

قنطار يف اهلكتار.60اليت تفوق 

ث، بني خمتلف املناطق اجلبلية نالحظ أن هناك فوارق بني الكتل اجلبلية الثال2012إذا قارنا هذه املردودية سنة 

قنطار يف اهلكتار وهذا راجع للطبيعة االقتصادية 20زمورة) الصدارة مبردودية تفوق - إذ حتتل اجلبال السطايفية (اجلعافرة

الرعوية) خاصة يف احلضنة والبلديات الواقعة يف أقدام اجلبال السطايفية، يف حني أن كتلة للمنطقة (االهتمام باحملاصيل

قنطار يف اهلكتار وذلك العتماد املنطقة اعتمادا شبه كلي األشجار املثمرة.10حبوايل البيبان تشهد مردودية ضعيفة 

من خالل ما سبق نسنتج أن:

للمناطق اجلبلية يف والية الربج وزن هام يف إنتاج منتجات الزراعات الواسعة: احلبوب واألعالف.- 

أن احلبوب تشهد تقارب كبري بني أن هناك تباين يف إنتاج األعالف من كتلة جبلية إىل أخرى، يف حني- 

الكتل اجلبلية الثالث.

.أن احلبوب عرفت زيادة حمسوسة يف املردودية خالل عشر السنوات املدروسة - 

؟فماهي إذن العوامل املتحكمة يف هذه املردودية
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و 2012 تطور مردودية المنتجات الفالحية في المناطق الجبلية في والية البرج ما بين 2002

حبوب خضروات أعالف أشجار مثمرة
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العوامل المادية: -أ

اإلنتاج غري البشرية، من مكننة، أمسدة...واليت تساهم بدرجة كبرية يف اإلنتاج نقصد بالعوامل املادية خمتلف وسائل

الزراعي.

المكننة: -

وسيلتني من وسائل املكننة واملتمثلة يف اجلرار واحلاصدة، فهاتني الوسيلتني ضروريتني جدانتناول يف هذا العنصر

ل ربط هذه الوسائل بالتباين يف إنتاج احملاصيل الزراعية يف يف االستخدام السليم لألرض والرفع من إنتاجيتها؛ كما سنحاو 

الكتل اجلبلية الثالث.
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2012 - المكننة في المناطق الجبلية في والية البرج 2002

الجرارات الحاصدات
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توفر على عدد ال بأس به من املكننة تنالحظ أن املناطق اجلبلية يف الوالية ) 36من خالل الشكل البياين رقم (

حاصدة جند أن املناطق 204واملقدرة بـ 2012حتوزها الوالية سنة من جرارات وحاصدات، فمن مجلة احلاصدات اليت

جرارات الوالية.1/3%، أما اجلرارات فاملناطق اجلبلية تتوفر سوى على 50اجلبلية تتوفر على أكثر من 

) 568(عدد من اجلراراتقارنا خمتلف املناطق اجلبلية بعضها ببعض جند أن كتلة البيبان تتوفر على أكربأما إذا

جرار) وأخريا جند الكتلة السطايفية حبوايل 469حاصدة و 66؛ تليها كتلة احلضنة ()110، وكذلك احلاصدات (

جرار).431حاصدة و48(

أما إذا حولنا أن نستشف العالقة بني املكننة ومردودية املنتجات الزراعية (احلبوب واألعالف) جند أن:

، واحلاصدات زاد عددها 2012جرار سنة 48إىل 2002جرار سنة 46ع من عدد اجلرارت يف كتلة البيبان ارتف- 

مردودية احلبوب ارتفعت بـحوايل مخسة قناطري يف اهلكتار عكس األعالف خالل نفس الفرتة بسبع حاصدات، إال أن 

د يف عدد ق/ ه؛ ونفس املالحظات منيزها يف كتلة البيبان، أي ازديا300اليت تراجعت تراجعا كبريا بأكثر من 

الوسائل يقابله تراجع حاد يف مردودية األعالف وارتفاع طفيف يف احلبوب.

464إىل 494جرار واحلاصدات من 66إىل 74يف املقابل جند أن كتلة احلضنة تراجعت فيها عدد اجلرارات من - 

% فقط 50حبوايل راجعااهلكتار، ومردودية احلبوب تمخسة قناطري يف وايل حاصدة إىل أن مردودية احلبوب زادت حب

ارت فيها املردودية بشكل كبري. مقارنة بباقي الكتل اليت ا

ومنه نستنتج أن املكننة ليست عامال حمددا للمردودية يف هذه احلالة، هناك عوامل أخرى.
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لية يف الرفع من بذلك العوامل البشرية، ويف مقدمتها حتفيز السلطات احملنقصد بالعوامل 1العوامل غير المادية:–ب 

مردودية احلبوب، وذلك بفضل سياسات دعم الفالح من خالل شراء منتوجاته بنفس األمثان يف السوق العاملي، وكذا 

تقدمي له شروحات كافية يف استخدام املبيدات وانتقاء البذور، وبيع احلاصدات واجلرارات بالتقسيط مقابل تسليمهم 

انتهاج سياسة التشجري واملزارع النموذجية عالف فسببه االجتاه حنو شعبة احلبوب وكذا عتادهم القدمي؛ أما عن تراجع األ

خاصة مشال وغرب الوالية.

أن مردودية املناطق اجلبلية تفوق من خالل الشكل البياين أعالهأما فيما خيض مردودية اخلضروات فنالحظ

، وهو ما يؤكد خصوصية هذه املناطق ومالءمتها يف 2012ة متوسط مردودية الوالية حبوايل سبعة قناطري يف اهلكتار سن

إنتاج اخلضروات مقارنة بالسهول العليا.

الصدارةكما نالحظ كذلك وجود تباين بني هذه الكتل اجلبلية يف مردوديتها للخضروات، إذ حتتل كتلة احلضنة 

ق/ ه.60بان مبا يقارب ق/ ه وأخريا كتلة البي85ق/ ه  تليها الكتلة السطايفية بـ 130حبوايل 

، ففي كتلة احلضنة والكتلة السطايفية 2012و 2002واملتتبع لتطور هذه املنتجات جيد فروق كبرية ما بني سنة 

%.50%، ويف كتلة البيبان زادت حبوايل 100زادت مردودية اخلضروات بنسبة 

ة قناطري يف اهلكتار الواحد، وهي نسبة قريبة من مردودية األشجار املثمرة يف املناطق اجلبلية تقدر حبوايل تسعأما

مردودية الوالية املقدرة بثمانية قناطري يف اهلكتار.

كما تعرف مردودية األشجار املثمرة تباين ما بني الكتل اجلبلية الثالث، ففي الكتلة السطايفية تقدر املردودية 

ق/ ه.07البيبان حبوايل ق/ ه وأخريا كتلة 08ق/ ه، ويف كتلة احلضنة بـ 11حبوايل 

.2014مارس 15يوم بالربجرئيس الغرفة الفالحيةمقابلة لفالحني، و لاالستمارة املقدمةمت استنتاج ذلك من خالل - 1
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عدد المستثمرات الفالحية الخاصة في والية البرج حسب المساحة سنة 2014
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المناطق الجبلية

هكتار

الكتلة السطايفية كتلة الحضنةكتلة البيبان السهول العليا

50باإلضافة إىل ذلك جند أن كتليت البيبان والسطايفية عرفتا تطورا يف مردودية هذه األشجار املثمرة بنسبة تفوق 

حلاصل يف ولتفسري هذا التطور ا؛ فيف يف مردودية األشجار املثمرة%، على عكس كتلة احلضنة اليت شهدت تراجع ط

مردودية الزراعات الكثيفة نرجع ذلك إىل ما يلي:

يف املناطق اجلبلية.املساحات املسقيةارتفاع مساحة - 

(أنظر الشكل البياين حجم املستثمرات).، اليت متتاز بصغر مساحتهاطبيعة املساحات الزراعية اجلبلية- 

ار، وسائل السقي والتقطري (وجود مصنع سياسة دعم الدولة وانتشار كبري للمزارع النموذجية، حفر اآلب- 

بالوالية يوفر هذه الوسائل بالتقسيط).

37

البرمجة والتخطيط بالوالية من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية
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: في المناطق الجبلية ومردوديتهاالثروة الحيوانية- 1-2

ـا، وكانـت ثروتـه تقـاس بعـدد الـرؤوس الـيت ميلكهـا، أمـا  عرف اإلنسان منذ القدم فوائـد احليوانـات فألفهـا واسـتأنس 

، أي القيمة املضافة اليت متنحها هذه احليوانات.1صبح ينظر إليها من ناحية اقتصادية حبتةاآلن فقد تغريت نظرته وأ

مــن هــذا املنظــور ســنتعرض إىل الشــق الثــاين للقطــاع الفالحــي أال وهــو الثــروة احليوانيــة، خاصــة وأن ســكان املنــاطق 

م مـن اجلبلية يعتمدون اعتمادا كبريا يف اقتصادهم الفالحي على تربيـة احليوانـات  بشـىت أنواعهـا، وذلـك يف تغطيـة احتياجـا

خمتلف املوارد احليوانية: حلوم، حليب، أصواف....

ـا املنـاطق اجلبليـة يف الواليـة بصـفة عامـة، وكـل  سنحاول خالل هـذا العنصـر التعـرف علـى الثـروة احليوانيـة  الـيت متتـاز 

ينها، كما سنعمل علـى إبـراز البعـد االقتصـادي هلـذه الثـروة كتلة جبلية من الكتل اجلبلية على حدا إلدراك التباين احلاصل ب

ـدف تبيـان ثقـل املنـاطق اجلبليـة  احليوانية من خالل تناول خمتلف املوارد احليوانية: األصواف، احلليـب، اللحـوم، البـيض... 

ا االقتصادي يف عموم الوالية. ووز

(األغنام، الماعز واألبقار)المواشي:-أ

2012 - الثروة الحيوانية في المناطق الجبلية في والية البرج 2002
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رأس

األبقار األغنام الماعز

إشـراف األسـتاذ الـدكتور حممـد ة اإلقليمية، عالوة بلحواش، خيارات التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية، حالة إقليم جيجل، أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف التهيئ-1
.149، ص 2000كلية علوم األرض والتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، اهلادي لعروق،  
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 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية
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حبــوايل 2012مــن خــالل الشــكل البيــاين أعــاله يتبــني أن واليــة الــربج حتتــوي علــى ثــروة حيوانيــة هامــة، قــدرت ســنة 

ــا كانــت ال تقــدر ســنة والمــاعزألــف رأس بأنواعهــا الــثالث: الغــنم، األبقــار 470 ألــف 250ســوى 2002؛ يف حــني أ

ر من ثلثي هذه الثروة.ث على أكثرأس؛ وحتتوي املناطق اجلبلية الثال

لثــروة احليوانيــة خــالل ســنة يتضـح لنــا مــن خــالل الشــكل كــذلك وجــود تبــاين بــني خمتلـف املنــاطق اجلبليــة مــن حيــث ا

ألــف رأس، تــأيت يف مقــدمتها األغنــام مبــا 142، إذ جنــد كتلــة احلضــنة حتتــوي علــى أكــرب ثــروة حيوانيــة تقــدر حبــوايل 2012

ألف رأس.12ألف رأس وأخريا األبقار حبوايل 20وايل ألف رأس، مث املاعز حب110يقارب 

رأس، مقسـمة علـى النحـو التـايل: األغنـام: 110تأيت يف املرتبة الثانية مـن حيـث الثـروة احليوانيـة كتلـة البيبـان حبـوايل 

رأس.7000رأس واألبقار حبوايل 13,5رأس، املاعز 89,5

مقارنـة بالكتـل اجلبليـة الرباجييـة مـن حيـث الثـروة احليوانيـة مبـا ال يزيـد عـن أما الكتلة السـطايفية فتحتـل املرتبـة األخـرية 

ألــف رأس وأخــريا األبقــار مبــا يقـــارب 16ألــف رأس، املــاعز 33ألــف رأس، موزعــة علــى النحــو التــايل: الغــنم حبــوايل 95

رأس.4500

:نستشف ما يليمن خالل ما سبق 

؛ وهـــو مـــا يؤهلهـــا إىل أن 2/3لواليـــة بـــرج بـــوعريريج باحتوائهـــا علـــى نســـبة أن للمنـــاطق اجلبليـــة وزن يف الثـــروة احليوانيـــة

تصبح قطب فالحي بامتياز.

 2002ســنوات، أي مــن 10أن املنـاطق اجلبليــة ومعهـا الواليــة عرفـت تطــورا كبــريا للثـروة احليوانيــة بشـىت أنواعهــا خـالل

، وهذا يرجع لعدة عوامل:2012إىل 
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.الرعويةاملساحة العشبية و ارتفاع- 

تشـــجيع الدولــــة واخلــــواص (أصـــحاب مصــــانع حتويــــل احللــــب واجلـــنب) علــــى تربيــــة األبقـــار، بــــل ودعمهــــا ماديــــا - 

ا بتمويـل مـن بنوهـى مستودعات لذلك، واليت قـد ومعنويا، كمنح الشباب جمموعة من األبقار بشرط توفرهم عل

صناديق تشغيل الشباب.

ركيبـة الثـروة احليوانيـة التابعـة لإلقلـيم، إذ جنـد األغنـام يف الصـدارة، تليهـا املـاعز أن هناك تشابه ما بني املناطق اجلبلية يف ت

، خاصـة منطقـة 1مـارك كـوت باسـم إقلـيم األغنـاماألسـتاذ أطلـق عليـه لـذاوأخريا األبقار؛ وهو ما ميتاز بـه اإلقلـيم وطنيـا 

السهوب جنوبا أو ما يسمى بإقليم احلضنة.

ــدف إضــفاء علــى املوضــوع صــبغة (األغنــام، املــاعز اقتصــادية، ســنعمل علــى تبيــان املــوارد الــيت توفرهــا هــذه الثــروةو

للوالية بصفة عامة وسكان تلك األقاليم بصفة خاصة:واألبقار)

إنتاج الحليب: -1

مليـون 71احلليب غذاء كامل، ومصدر غذائي ال ميكن االسـتغناء عنـه؛ تبلـغ كميـات إنتاجـه يف الواليـة حبـوايل يعد

50لــرت ســنويا لكــل فــرد مــن ســكان واليــة بــرج بــوعريريج، وتعــد املنــاطق اجلبليــة مصــدر أكثــر 120نويا، أي حــوايل لــرت ســ

مليـون لـرت سـنويا)، والبـاقي تتقامسـه كتلـيت 25مليون لرت سنويا، تغطي كتلة احلضنة لوحدها أكثر من نصـف هـذه الكميـة (

ألـــف رأس) 12تلـــة احلضــنة علـــى أكـــرب عــدد مـــن رؤوس األبقـــار (احتـــواء كيرجــع ذلـــك إىل البيبــان والســـطايفية مناصـــفة؛ و 

ألف رأس).20وكذلك على املاعز (

1 - Marc Cote, L'Algérie, Espace et Société, édition Média plus, Constantine, 2005, p63,67.
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:الحمراءإنتاج اللحوم-2

للحوم احلمراء قيمـة غذائيـة واقتصـادية كبـرية، فهـي مصـدر الربوتينـات غـذائيا، ولتحسـني املـداخيل اقتصـاديا، إذ بلـغ 

دج خاصة يف املناسبات الدينية.1200سعر اللحوم احلمراء يف السوق أزيد من 

% منهـا تضـمنه املنـاطق 60ألف قنطار سنويا حسب إحصائيات مديرة الفالحة، 70ما يقارب تنتج والية الربج

ألــف قنطــار ســنويا، تليهــا كتلــة البيبــان 16.7، إذ تنــتج لنــا كتلــة احلضــنة مــا يقــارب اجلبليــة يف الواليــة ولكــن بقــيم خمتلفــة

ألف قنطار سنويا.12طار سنويا وأخريا الكتلة السطايفية [اقل من ألف قن16.5حبوايل 

إنتاج الصوف:-3

تعترب هذه املادة نتاج تربية األغنام خاصة، وهي مصدر الصناعة النسيجية؛ وحسـب اإلحصـائيات املتـوفرة لـدينا مـن 

نويا حســـب إحصـــائيات ســـنة طـــن ســـ4.6خمتلـــف املصـــاحل الفالحيـــة فـــإن كميـــة الصـــوف املنتجـــة يف الواليـــة تقـــدر حبـــوايل 

طــن ســنويا، وهــي موزعــة علــى املنــاطق اجلبليــة 3.5ينــتج أكثــر مــن ثلثيهــا يف املنــاطق اجلبليــة بالواليــة، أي حبــوايل ، 2012

طــن ســنويا، تليهــا كتلــة البيبــان حبــوايل 1.2علــى النحــو التــايل: كتلــة احلضــنة الــيت حتتــوي علــى أكــرب ثــروة أغنــام بــأكثر مــن 

الكتلة السـطايفية بأقـل مـن واحـد طـن؛ ويرجـع السـبب يف هـذا التفـاوت إىل االخـتالف يف امـتالك رؤوس واحد طن وأخريا 

األغنام من كتلة إىل أخرى.
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الدواجن: - ب

خاصــة عرفـت الواليـة عمومـا واملنـاطق اجلبليـة يف هـذا اإلقلـيم اجتـاه االسـتثمار الفالحـي إىل االهتمـام برتبيـة الـدواجن 

الثانيـــة، وهـــذا راجـــع إىل انتعـــاش ســـوق الـــدواجن، قابلـــه ارتفـــاع يف ســـعر اللحـــوم احلمـــراء؛ باإلضـــافة إىل ســـعي بعـــد األلفيـــة

رتبيــة الـــدواجن وحصــوهلم علـــى دعــم مـــن طــرف الدولـــة يف إطـــار خـــارج احمليطــات العمرانيـــة لالشــباب إىل بنـــاء مســتودعات 

التجديد الفالحي...خمتلف الصيغ، كتشغيل الشباب، القرض املصغر، الدعم الفالحي و 

مليــون دجاجـــة، 5.4يف الواليــة تقــدر حبــوايل 2012وعلــى أي حــال فــإن عــدد الــدواجن الــيت مت إحصــاؤها ســنة 

البيض؛ كما نالحظ كذلك مـن خـالل اإلحصـائيات أن إلنتاجمليون دجاجة بيضاء والباقي دجاج أمحر موجه 3.6منها 

مليــون 4مليــون دجاجــة، منهــا حــوايل 5.3بليــة يف الواليــة حبــوايل مرتكــز يف املنــاطق اجل% مــن عــدد هــذه الــدواجن 99

مليون دجاجة محراء.1.3دجاجة بيضاء و 

كمــا نالحــظ كــذلك أن هنــاك تفــاوت نســيب بــني خمتلــف الكتــل اجلبليــة، حبيــث حتتــل كتلــة احلضــنة الصــدارة حبــوايل 

ـــة الســـطايفية حبـــوايل 2.1 ـــأكثر مـــن مليـــون دجاجـــة1.9مليـــون دجاجـــة، تليهـــا الكتل ـــان ب ـــة البيب مليـــون 1.3وأخـــريا كتل

دجاجة.

(األبـيض) يفـوق بكثـري الـدجاج املوجـه إلنتـاج ومن خالل هذه الدراسة جند أن أعداد الـدجاج املوجـه إلنتـاج اللحـم 

%، أمــا يف الكتلــة الســطايفية فتبلــغ20البــيض (األمحــر)، ففــي كتلــة احلضــنة والبيبــان تقــدر نســبة الــدجاج األمحــر حبــوايل 

%.36حوايل 

قنطـار مـن 117مليـون بيضـة وحـوايل 400ومن جهة أخرى فإن هذه الثروة من الدواجن مسحت بتوفري أكثر من 

% مــن 80% مــن البــيض وحــوايل 75اللحــم األبــيض ســنويا يف الواليــة بصــفة عامــة، وينــتج يف املنــاطق اجلبليــة مــا يقــارب 

حسب الثروة اليت حتوزها من الدواجن.اللحم األبيض، وهي ختتلف من كتلة جبلية إىل أخرى
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النحل: -ج

ثــــروة حيوانيـــة مقدســــة وذات قيمـــة اقتصــــادية كبـــرية، خاصــــة وأن املـــادة الــــيت ينتجهـــا تعــــد مـــن األدويــــة يعـــد النحـــل

املســتخدمة بكثــرة يف األوســاط الشــعبية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى متــد هــذه املــادة املــربني والفالحــني بأربــاح كبــرية لغــالء 

ه يف األسواق.سعر 

'' وأوحــى ربــك إلــى النحــل أن تعــد اجلبــال املــوطن األول لرتبيــة النحــل لقولــه تعــايل يف حمكــم تنزيلــه خماطبــا النحــل:

1.اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون''

36خليـة حنـل تنـتج مـا يقـارب 34675جند أن والية الربج حتتـوي علـى حـوايل 2012وحسب إحصائيات سنة 

% من خاليا حنـل الواليـة وتنـتج تقريبـا نفـس 83لف كلغ من العسل سنويا، يف املقابل جند أن املناطق اجلبلية حتتوي على أ

النسبة من العسل املنتج يف الوالية.

اك تبـــاين مــن كتلـــة جبليـــة إىل أخــرى، حبيـــث جنـــد أن الكتلــة الســـطايفية حتتـــوي علــى حـــوايل نصـــف خاليـــا لكــن هنـــ

ـا تنـتج كـذلك نصـف إنتـاج العسـل يف املنـاطق اجلبليـة بصـفة عامـة؛ النحل املتواجدة يف املناطق اجلبليـة بصـفة عامـة، كمـا أ

7200كلـغ والثانيــة 7500يف حـني أن بـاقي الكتلتـني، احلضـنة والبيبــان فهمـا متقاربتـان مـن حيــث إنتـاج العسـل، األوىل 

خليـــة؛ والســـبب يف 7100ليـــة والثانيـــة حـــوايل خ5400كلـــغ، أمـــا مـــن حيـــث اخلاليـــا فـــاألوىل حتتـــوي علـــى مـــا يقـــارب 

.الصحيةها، وكذلك الرعايةىل غذاء النحل وطريقة التعامل معاختالف إنتاج العسل مقارنة خباليا النحل يرجع إ

من سورة النحل.77القرآن الكرمي، اآلية - 1
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خالصة الشق الفالحي:

مكسـب للواليـة فهـي نستنتج من خالل ما سبق أن املناطق اجلبلية يف الوالية ذات مكانة زراعية مرموقة، بل تعـد

كمـــا أن اخـــتالف أنظمتهـــا البيئيـــة (يف الشـــمال والغـــرب ذات منـــاخ املمـــون الرئيســـي هلـــا مبختلـــف املنتجـــات الفالحيـــة،  

رطب، واجلنوب ذات مناخ شبه جاف) ساعد يف التكامل الغذائي للوالية من املنتجات الزراعية.

فاجلبال السطايفية وكتلة البيبان متخصصة يف الزراعات الكثيفـة، األشـجار املثمـرة وتربيـة األبقـار، الـدواجن..، أمـا  

كتلة احلضنة فهي متخصصة يف الزراعات الواسعة، والرعي؛ فهي إقليم األغنام بامتياز.

ال حسب خصوصية كل كتلة يف ظل هشاشة هذه األقاليم  يعد من األمهية مبكان.مع هذا فإن استغالل ا
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النشاط الصناعي في المناطق الجبلية في والية البرج:- 1-3

تعــرف هيئــة األمــم النشــاط الصــناعي علــى أنــه حتويــل مــواد عضــوية أو غــري عضــوية بعمليــات ميكانيكيــة أو كيميائيــة 

ازهــا يف ورشــة أم يف بيــت، وســواء بيعـــت إىل منتجــات أخــرى، ســواء أجنــزت بــآالت ميكانيكيــة أو باأليــدي، وســواء مت إجن

ا بالتجزئة أو باجلملة .1منتجا

تدل التجربة التارخيية على أن القضاء على التخلف االقتصادي واالجتماعي لبلـد مـا أو إقلـيم مـا يتوقـف علـى كما 

ده نتــائج أعمــال جلنــة االجتمــاعي؛ وهــذا مــا تؤكــ–دور التصــنيع، بصــفته أداة أساســية للتغيــري اجلــذري للهيكــل االقتصــادي 

2التنمية الصناعية التابعة هليئة األمم املتحدة يف بداية السبعينيات.

إال أن النشاط الصـناعي ومكانتـه يف اإلقتصـاد احمللـي خيتلـف مـن إقلـيم إىل آخـر حسـب متغـريات عـدة منهـا اإلقلـيم 

ناعية يف بـاقي األقـاليم؛ هلـذا سـنحاول مـن خـالل الطبيعي، فاألنشطة الصناعية يف األقاليم اجلبلية ختتلف عن األنشـطة الصـ

هذا العنصر معرفة نوعية ومكانة النشاط الصناعي يف األقاليم اجلبلية يف الوالية بصفة عامة مقارنة بـإقليم الواليـة مـن جهـة، 

إلقليم الوالية.ومن جهة أخرى املقارنة بني الكتل اجلبلية الثالث املهيكلة 

.2، ص 1976.إبراھیم شریف، جغرافیة الصناعة، جامعة بغداد، دار الرسالة للطباعة، بغداد، - 1
.155، نقال عن عالوة بلحواش، مرجع سابق، ص 2، ص 1974جمموعة من املؤلفني، مشكالت التصنيع يف البلدان النامية، موسكو، - 2
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المناطق الجبلية

2012 - الحرف والوحدات الصناعية في المناطق الجبلية في والية البرج 2002

الحرف الوحدات الصناعية

من خالل الشكل البياين أعاله، ومن خالل معطيات مديرية الربجمة والتخطيط بالوالية نالحظ أن نسبة ممتهين 

% من جمموع حريف الوالية، على عكس الوحدات الصناعية اليت ال تتجاوز 50احلرف باملناطق اجلبلية تقدر حبوايل 

.%10نسبتها 

الصناعة فنالحظ ما يلي:الوحدات تل اجلبلية يف الوالية من حيث احلرف و بني خمتلف الكقارناأما إذا 

مقسمني على 2012حرفيني سنة 10أن عدد احلرفيني باملناطق اجلبلية عموما ضعيف، فهو ال يربو عن - 

أما السطايفية والبيبان يف الفخار والنسيج؛ يرتكز نشاطهم يف الكتلةالكتل اجلبلية الثالث بالتساوي تقريبا، 

يف كتلة احلضنة يف النسيج وبعض األغراض املصنوعة باحللفاء كالقفاف، األطباق...

ا متباينة من كتلة جبلية إىل أخرى، -  من حيث الوحدات الصناعية فإن نسبتها مقارنة بالوالية ضعيف، كما ا

رأس الواد وبرج الغدير، وحدة صناعية وهي مركزة تقريبا يف بلدييت430إذ حتتل كتلة احلضنة الصدارة حبوايل 

39

 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية
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ا، ويف األخري جند كتلة 285تليها الكتلة السطايفية حبوايل  وحدة موزعة بنسب متقاربة نوعا ما على بلديا

نصورة.املوحدة مرتكزة يف جمانة، اليشري و 230وحدة صناعية، منها 269البيبان حبوايل 

ة -  بني الكتل اجلبلية الثالث وتتمثل يف الصناعاتأما عن اختصاص الوحدات الصناعية اجلبلية فهي متشا

البالستيك، الطوب، األنابيب االمسنتية، بعض الصناعات الغذائية واملشروبات...الصغرية: صناعة 

نالحظ كذلك أن الوحدات الصناعية شهدت تطورا كبريا خالل العشر السنوات املدروسة ويف مجيع الكتل - 

عمومابلغ عدد الوحدات الصناعية يف املناطق اجلبلية 2002ايفية، ففي سنة اجلبلية: احلضنة، البيبان والسط

خلق ورشات الشعيب يف لتوجه وحدة، وهو ما يعكس ا985فقدر حبوايل 2012، أما يف سنة 214حبوايل 

النساج، الكناك ولوجنام....صناعية، دعم مبشاريع وقرارات سياسية من خالل سياسة 

تنتج أن حمدودية قطاع الصناعة يف املناطق اجلبلية مرده إىل عدم استغالل الفاعلني لواقع إذن من خالل ما سبق نس

وخصوصية املناطق اجلبلية ومواردها، فهذه األخرية غنية باملوارد احليوانية، النباتية والغابية... فكان األجدر بالفاعلني 

على قطاع اقتصادي واحد، وهو األمر الذي ملسناه يف االقتصاديني استثمار هذه املوارد وخلق الثروة، ال االعتماد 

. 2025املخطط الوطين للتهيئة العمرانية لسنة 
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النشاط الخدماتي: - 1-4

ـــة، خـــدمات النقـــل وكـــذلك الســـياحة والفنـــادق... أي خمتلـــف  يتضـــمن النشـــاط اخلـــدمايت خمتلـــف األنشـــطة التجاري

املــواطن، كمــا أن هلــذا القطــاع وزن هــام يف معادلــة النشــاط االقتصــادي األنشــطة الــيت تقــدم خــدمات وتســهيالت يف حيــاة 

%.70حوايل إىل قاليم% من الفئة الشغيلة تنتسب إليه، وتصل يف بعض اال50خاصة وأن حوايل أكثر من 

التجارة والنقل:-1-4-1
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المناطق الجبلية

2012 - األنشطة الخدماتية في المناطق الجبلية في والية البرج 2002

النشاط التجاري باقي األنشطة 

أن:) نالحظ40ومن خالل الشكل البياين أعاله رقم (

 أيـــن جنـــد بـــاقي 2012هنـــاك تشـــابه بـــني املنـــاطق اجلبليـــة الـــثالث مـــن حيـــث طبيعـــة النشـــاط اخلـــدمايت، ســـواء يف ســـنة

2002األنشــطة اخلدماتيــة خاصــة فيمــا تعلــق منهــا بالنقــل حتتــل الصــدارة مقارنــة بالنشــاط التجــاري، علــى عكــس ســنة 

حيث جند النشاط التجاري هو الغالب.

40

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية من إنجاز الطالب اعتمادا على
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حظ بروز أقطاب خدماتية يف كل كتلة جبلية، عـادة مـا تكـون هـذه األقطـاب مركـز دائـرة وحتتـوي باإلضافة إىل ذلك نال

ألف نسمة مثل رأس الواد وبرج الغدير يف كتلة احلضـنة، جمانـة، اليشـري وكـذلك 20على عدد معترب من السكان يفوق 

مبارك يف الكتلة السطايفية.املنصورة يف كتلة البيبان؛ يف حني جند أوالد دمحان، حسناوة، خليل وسيدي ا

  كتلة احلضنة حتتـل املرتبـة األوىل، تليهـا كتلـة أما فيما خيص ترتيب الكتل اجلبلية من حيث النشاط اخلدمايت فنالحظ أن

البيبان ويف األخري جند الكتلة السطايفية.

يــة خــالل عشــر ســنوات، فمــثال الكتــل اجلبليــة الــثالث عرفــت قفــزة نوعيــة وبــوترية كبــرية جــدا يف تطــور األنشــطة اخلدمات

قـــدر حبـــوايل 2012، أمـــا يف 2002حمـــل ســـنة 440الكتـــل الســـطايفية كانـــت احملـــالت التجاريـــة فيهـــا تقـــدر حبـــوايل 

خالل نفس الفرتة.2100إىل 81حمل، وعدد ممارسي باقي النشطات اخلدماتية زاد عددهم من 1060

كبـريا يف النشـاط اخلـدمايت خـالل عشـر سـنوات فقـط، وهـذا مـا بعبارة أخرى أن الكتل اجلبلية املدروسة عرفت حتـوال

، وذلـــك بـــدعم مـــن القـــرارات االقتصـــاديةيؤكـــد فرضـــية االجتـــاه االجتمـــاعي حنـــو النشـــاط اخلـــدمايت مقارنـــة ببـــاقي األنشـــطة

%60ب: ف الصـيغ جنـد أن مـا يقـار يف إطار سياسة تشغيل الشباب، فمن مجلة املشاريع املدعومـة مبختلـالسياسية للدولة 

خمصصة لشراء مركبات النقل مبختلف أنواعه: أشخاص، بضائع، سلع.....

على الرغم من املكانة اليت حيتلها النشاط اخلدمايت يف املناطق اجلبليـة بالواليـة، ومـن التحـول الكبـري احلاصـل يف هـذا 

إال النـــزر القليـــل، فـــاحملالت التجاريـــة القطـــاع بـــدعم مـــن الدولـــة إال أن وزنـــه مقارنـــة بالنشـــاط اخلـــدمايت يف الواليـــة ال ميثـــل

%، أمــا بــاقي األنشــطة اخلدماتيــة فهــي األخــرى غــري بعيــدة عــن هــذه النســـبة، 28ال متثــل إال بنويعيهــا (التجزئــة واجلملــة) 

%؛ وهذا ما يؤكد تركز األنشطة اخلدماتيـة يف واليـة بـرج بـوعريريج يف منطقـة السـهول العليـا وبـأكثر مـن 26حبيث تقدر بـ 

% يف مركز الوالية.50
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:  (ازدواجية المؤهالت واإلهمال)النشاط السياحي-1-5
ــا  تعــد الســياحة نشــاطا اجتماعيــا مــن ظــواهر النشــاط االنســاين، وهــي عبــارة عــن عمليــة االنتقــال الوقتيــة الــيت يقــوم 

1اإلقامة على سبيل االرتياد.ألغراضد أخرىاألشخاص، فيرتكون مواطنهم األصلية أو جمال إقامتهم إىل أماكن أو بال

كما تعد السياحة من بني األنشطة اليت تساهم مسـامهة فعالـة يف الرفاهيـة الفيزيولوجيـة، الفكريـة والنفسـية لإلنسـان، 

م يف ذلــك شــأن امللــبس واملســكن؛  م للســياحة والســفر شــأ تمعــات الراقيــة إىل ختصــيص نصــيب مــن مــدخرا ممــا حــذى با

مهيــة الكبــرية للنشــاط الســياحي ومــا يــدره مــن قيمــة مضــافة للنشــاط االقتصــادي يف البلــدان واألقــاليم الــيت ومــن هنــا تــربز األ

بشرية وطبيعية.حتوز على مقومات التنمية السياحية وذلك لظروف تارخيية، 

ـار ، شـالالت وتعـد اجلبـال مـن بـني املظـاهر الطبيعيـة الـيت تسـاهم يف جلـب السـياح ملـا حتتويـه مـن غابـات، أوديـة وأ

ومناظر طبيعية خالبة تسـتأنس هلـا النفـوس وترتـاح فيهـا األلبـاب والعقـول؛ أضـف إىل ذلـك األنشـطة البشـرية مـن صـناعات 

الشاهدة على الذاكرة اجلماعية للشعوب اليت سبقتنا..املواقع األثرية والتارخييةاحلمامات الطبيعية،تقليدية وحرف،

الــيت تؤهلهــا أن جنعــل منهــا قبلــة ســياحية بامتيــاز، إال أن غيــاب املبــادرة والتنســيق إذن لألقــاليم اجلبليــة كــل املقومــات 

بني خمتلف الفاعلني أخر ذلك؛ ففي اجلزائـر بصـفة عامـة وواليـة الـربج خاصـة مثـل بـاقي الواليـة قلمـا جنـد خـدمات سـياحية 

مراكــز اإليــواء مــن فنــادق ومراقــد إىل مقبولــة، مــن عمليــات التهيئــة مثــل الطــرق، حمطــات النقــل، الالفتــات، املــراحيض...، 

ـــدءا مـــن الوكـــاالت إىل املـــواطن البســـيط؛ وإن وجـــدت هـــذه اخلـــدمات فـــاملواطن ذا  ـــة وحســـن االســـتقبال ب التشـــهري والدعاي

الدخل املتوسط ال ميكنه تغطية النفقات السياحية.

واليــة مــن جهــة ومــدى اســتغالهلا مــن ن املــؤهالت الــيت حتتويهــا املنــاطق اجلبليــة يف الابيــتمــن خــالل هــذه الدراســة نــود 

جهــة أخــرى يف خلــق تــوازن بــني األنشــطة االقتصــادية، ونســتنتج بعــد ذلــك عوائــق التنميــة الســياحية يف املنــاطق اجلبليــة يف 

الوالية.

. 167نقال عن عالوة بلحواش، مرجع سابق، ص 156ص ،1982أمحد خالد عالم، التخطيط اإلقليمي، القاهرة، - 1
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الثروات والموارد السياحية في المناطق الجبلية:-1-5-1

امليــا يف جتســيد سياســة التنميــة املتوازنــة، خاصــة يف مــن بــني االقتصــاديات املعتمــد عليهــا عيعــد االقتصــاد الســياحي 

املناطق اليت حتتوي على مؤهالت سياحية معتربة كاملناطق اجلبلية، من منـاظر طبيعيـة، شـالالت، غابـات، عـادات وتقاليـد، 

صناعات تقليدية....

متنوعـــة، ميكنهـــا أن واملنـــاطق اجلبليـــة يف واليـــة بـــرج بـــوعريريج هـــي األخـــرى حتتـــوي علـــى مـــؤهالت ســـياحية عديـــدة و 

تساهم يف تنويع مصادر الثروة يف املنطقة ودفع عجلة التنمية احمللية، ومن بني هذه املؤهالت:

مؤهالت السياحة اإليكولوجية: -1-5-1-1

ــم مؤهــل  تعتــرب الســياحة اإليكولوجيــة الزمــة أسياســية يف الســياحة اجلبليــة، وتعــد الكتــل اجلبليــة الــثالث يف حــد ذا

ولــوجي، إال أن الســلطات احملليــة صــنفت بعــض املنــاطق علــى أخــرى كفضــاءات مصــنفة للســياحة اإليكولوجيــة ســياحي إيك

ــا احتفاليــة شــاو الربيــع كــل عــام، غابــة الحتوائهــا أشــجار حمميــة مثــل األرز أو كثيفــة، ...مثــل غابــة بــرج زمــورة الــيت يقــام 

أغبول يف جمانة وبين عيدل يف اجلعافرة.

د غابة عش الشلنج اليت حتتوي على أكرب قمة يف الواليـة يف جبـل سـيدي سـحاب، باإلضـافة إىل يف كتلة احلضنة جن

وجود أشجار األرز احملمية طبيعيا يف املنطقة، كما جند كذلك يف هذه الكتلة اجلبلية غابة واد التوت يف بلدية رأس الواد.

وع غطائها النبايت وكثافته.يف حني أن كتلة البيبان متتاز غابات وجبال شكشوت املعروفة بتن
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الفضاءات السياحية في المناطق الجبلية في البرج)13جدول رقم (

الموقعطبيعتهاالفضاءات السياحيةالمناطق الجبلية

الكتلة السطايفية

برج زمورةسياحة إيكولوجيةغابة برج زمورة

جمانةغابة آغبول

اجلعافرةغابة بني عيدل

اجلعافرةسياحة دينيةأوالد خليفةزاوية 

تامسرتزاوية القليعة

املاينسياحة حمويةحمام البيبان

كتلة الحضنة

تقلعيتسياحة إيكولوجيةغابة جبل عش الشلنج

رأس الوادغابة واد التوت 

رأس الوادسياحة دينيةزاوية بلعيساوي

غيالسةزاوية سيدي احسن

الرابطةةزاوية الرابط

كتلة البيبان

املنصورةسياحة إيكولوجيةكشوتقمم جبال ش

املهريسياحة حمويةحمام البيبان
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مؤهالت السياحة الدينية: -1-5-1-2

ـــة بـــرج بـــوعريريج ـــةتشـــتهر والي ذات إشـــعاع حملـــي ووطـــين، يقصـــدها مبجموعـــة مـــن املراكـــز الدينيـــة واملـــدارس القرآني

واليــات الــوطن للــتعلم وحفــظ كتــاب اهللا، واملــواطنني بغــرض التقــرب إىل اهللا، الرقيــة وكــذا لرؤيــة طابعهــا الطــالب مــن مجيــع 

املعماري اجلميل.

تنتشــــر هــــذه الزوايــــا غالبــــا يف املنــــاطق اجلبليــــة، مــــن بينهــــا زاويــــة أوالد خليفــــة والقليعــــة يف الكتلــــة الســــطايفية، زاويــــة 

لة احلضنة. بلعيساوي، أوالد سيدي احسن والرابطة بكت

مؤهالت السياحة الحموية: -1-5-1-3

ذلــك يعتــرب هــذا النــوع مــن الســياحة األكثــر اهتمامــا مــن طــرف املتعــاملني االقتصــاديني، وكــذلك بالنســبة للمــواطنني

بغرض االستشفاء من خمتلف األسقام كالروماتيزم، األمراض اجللدية...؛ حتتوي الوالية على محـامني معـدنيني يقـع األول يف

لـرت يف الثانيــة ، عكــس الثــاين الــذي 6بلديـة املهــري وهــو ميتــاز بتهيئـة حســنة وتوافــد كبــري ملــواطين الواليـة وبتــدفق كبــري للميــاه 

املعـاجل لألمـراض اجللديـة يقع يف أوالد محلة ببلدية املاين؛ وميتازان احلمامان مبيامها املعدنيـة الـيت حتتـوي علـى كلـور الصـوديوم

خاصة.

ؤهالت السياحة األثرية:م-1-5-1-4

يف إقليم الوالية على مواقع أثرية هامة ترجع إىل خمتلف الفرتات التارخييـة منهـا آثـار مـا قبـل التـاريخ، حتتوي البلديات

اآلثار الرومانية واآلثار اإلسالمية.

ع بلــديات كتلــة احلضــنة فآثــار مــا قبــل التــاريخ جنــدها يف بلــدييت تــامسرت وأوالد دمحــان يف الكتلــة الســطايفية، يف مجيــ

باستثناء بلدية أوالد براهم.
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، وجنـــدها يف أمـــا اآلثـــار الرومانيـــة وهـــي األكثـــر انتشـــارا يف إقلـــيم الواليـــة بصـــفة عامـــة واملنـــاطق اجلبليـــة بصـــفة خاصـــة

بيبـان؛ أمـا يف  بلدية: خليل، سيدي امبـارك، زمـورة وجمانـة يف الكتلـة السـطايفية، جنـدها يف بلديـة املنصـورة واليشـري يف كتلـة ال

كتلة احلضنة جندها يف بلدية رأس الواد، برج الغدير، تقلعيت، الرابطة والقصور.

يف حني أن اآلثار اإلسالمية جندها تقريبا يف ثالث مواقع فقط، موقعني يف كتلة احلضنة جنوبا بالقرب مـن قلعـة بـين 

أقصــى مشــال كتلــة البيبــان يف بلديــة أوالد ســيدي ع يفمحــاد يف جبــال املعاضــيد وبالضــبط يف بلــدييت تقلعيــت والعــش، وموقــ

ابراهيم.

الجبليـة، مثـل الفخـار، يف إلى هذه المؤهالت مختلف الصناعات التقليدية والحرف التـي تميـز المنـاطقنض

الزرابي، والحلفاء.
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24خ

المواقع األثرية في المناطق الجبلية في والية البرج
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ــا دعــم االقتصــاد فضــاءيف واليــة الــربج ن للمنــاطق اجلبليــة أمــن خــالل مــا ســبق نســتنتج  ات ســياحية متنوعــة بإمكا

اجلبلـــي يف هـــذه الواليـــة إن تـــوفرت الشـــروط الالزمـــة لـــذلك، وأخـــض بالـــذكر املنشـــآت القاعديـــة الضـــرورية لالســـتقبال مثـــل 

الفنادق واملراقد، وكذلك اخلدمات السياحية من مطاعم، مقاهي، توجيه سياحي... دون أن ننسى شبكة الطرقات.

ل االســتقبال تعــد الواليــة بصــفة عامــة ضــعيفة مــن هــذه الناحيــة فهــي ال حتتــوي علــى فنــادق حبجــم يف مـا خيــص هياكــ

الفضــاءات الســياحية واالقتصــادية الــيت متتلكهــا، حبيــث ال جنــد أي هيكــل اســتقبال يف املنــاطق اجلبليــة املدروســة مــن جهــة، 

ا  ســرير، وبالتـايل فهـي ال تسـتطيع احتضــاء 400عـن ومـن جهـة أخـرى جممــوع مراكـز اإليـواء املتـوفرة ال تزيــد طاقـة اسـتيعا

أي تظاهرة مثل شاو الربيع اليت تشتهر به الوالية عموما.

) الفنادق في الوالية14جدول رقم (

مالحظاتالموقععدد األسرةالفنادق

جنمةطريق سطيف، بلدية عني تاغروت54القربي

ثالثة جنوممركز الوالية79الترقي

مصنف بدون جنومكز الواليةمر 26القلعة

مصنف بدون جنوممركز الوالية30الفضاء

مصنف بدون جنوممركز الوالية30السالم

مصنف بدون جنوممركز الوالية40مونية

مصنف بدون جنوممركز الوالية50السلم

مصنف بدون جنوممركز الوالية45دار المعلم

ن جنوممصنف بدو مركز الوالية36البيبان

390المجموع
 2010من إنجاز الطالب اعتمادا على مونوغرافية الوالية
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ـــة، فهـــي علـــى العمـــوم حســـنة  ميكـــن اســـتغالهلا يف العمـــل مـــن خـــالل وقوفنـــا ميـــدانيا علـــى شـــكة الطرقـــات يف الوالي

الســياحي، لكــن مــا يعــاب عليهــا هــي عــدم تغطيتهــا للمســالك اجلبليــة املصــنفة والئيــا كمنــاطق ســياحية، حبيــث ال جنــد إال 

غابات.مسالك ترابية فتحت من طرف مديرية ال

أما عن باقي اخلـدمات السـياحية فالواليـة عمومـا، واملنـاطق اجلبليـة خصوصـا ال نلمـس فيهـا حضـور هـذا البعـد علـى 

اإلطـــالق؛ ال توجـــد الفتـــات وال تشـــهري بـــاملواقع الســـياحية، مـــراحيض عموميـــة، متـــاحف، حمطـــات للخـــدمات علـــى طـــول 

الطرقات...

ع بــرج بــوعريريج قطــاع ثــانوي ال يســاهم مســاهمة كبيــرة فــي دفــوعليــه فالســياحة فــي المنــاطق الجبليــة بواليــة 

واليةمناطق الجبلية في عجلة التنمية المحلية بال

خ 

مـا نسـتنتجه ممـا ســبق أن اقتصـاد املنـاطق اجلبليــة يف واليـة بـرج بــوعريريج يعتمـد اعتمـادا كبــريا علـى النشـاط الفالحــي 

وانــات وهــو النشــاط املعتــاد عامليــا، إقليميــا وحمليــا لســكان األقــاليم اجلبليــة؛ إال أن ضــرورة تنويــع بشــقيه: الزراعــة وتربيــة احلي

االقتصـاد اجلبلــي واالعتمـاد علــى مجيـع خــريات هـذه األقــاليم خاصـة الســياحية والصـناعات التقليديــة وشـىت احلــرف ســيكون 

طق املهمشة. مصدر للعملة الصعبة وسبيل من سبل التنمية املستدامة هلذه املنا
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واقع التنمية البشرية في المناطق الجبلية في الوالية: -2

ل التنمـوي يف اجلوانــب االقتصـادية، مـن خـالل تنميــة الثـروة ورأس املـال املـادي فقــط كمـا كـان معمــول إن تقـزمي العمـ

تمبه إىل غاية التسعينيات من القرن املاضـي ا معـا، وذلـك بظهـور عـات واقتصـاأدى إىل نتـائج وخيمـة علـى ا سـلوكات دا

لـــذلك بـــدورها أثـــرا شـــديدا علـــى االقتصـــاد احمللـــي، ومظـــاهر اجتماعيـــة قاســـية كـــالفقر والطبقيـــة وخمتلـــف األمراض...أثـــرت

ذلـك الفـرع الـذي يهـتم بـدعم قـدرات الفـرد وقيـاس مسـتوى معيشـته وحتسـني أوضـاعه يف ،استحدث مفهوم التنمية البشرية

تمع ذا الفرد.اكب مراحليو ا 1ل التنمية املختلفة و املرتبطة أساسا 

والســـكن المقبـــول، وهـــذا يعنـــي الحيـــاة الصـــحية الطويلـــةالتعلـــيم والمعرفـــة، ويشـــمل موضـــوع التنميـــة البشـــرية 

مستوى معيشة الئق؛ إلى جانب ذلك هناك قضـايا هامـة جـدا مرتبطـة بالتنميـة البشـرية كالحريـة والديمقراطيـة، وأمـن 

2وير المجتمع المدني وغير ذلك.اإلنسان وتط

، د ت.4جابر يوسف حممد يوسف، استحالة التنمية االقتصادية بدون تنمية بشرية، حبث غري منشور، األكادميية العربية املفتوحة بالدمنارك، ص-1
أوت 15–564احلـوار املتمـدن، جملـة إلكرتونيـة، العـدد: وسـيلة لتحقيقهـا، التنميـة البشـرية هـي الغايـة والنمـو االقتصـادي هـو المصـطفى عبـد اهللا الكفـري، -2

، د ص.2003
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المناطق الجبلية من خالل مؤشرات التنمية البشرية:-2-1

واقع التعليم والمعرفة بالمناطق الجبلية في الوالية:-4- 2-1

يعــد موضــوع التعلــيم وخمتلــف مؤشــراته مــن بــني أهــم العناصــر الــيت تعتمــد عليهــا األمــم والشــعوب يف قيــاس التنميــة 

جانب مؤشر الدخل الفردي والصحة.إىلحد املؤشرات الثالث اليت يبىن عليها مؤشر التنمية البشريةالبشرية، فهو أ

ول أهـــم العناصـــر هـــذا املؤشـــر اهلـــام يف املنـــاطق اجلبليـــة، وذلـــك بتنـــاحالـــة ســـنحاول مـــن خـــالل هـــذا العنصـــر معرفـــة 

الرتبوية.وهي: نسبة التمدرس واألمية، التأطري الرتبوي والتجهيزات املتعلقة به

التمدرس واألمية: -2-1-1-1

ســـن التمـــدرس النظـــامي يف حجـــرات يف يقصـــد بالتمـــدرس عمليـــة الـــتعلم الـــيت يتلقاهـــا التالميـــذ والطلبـــة الـــذين هـــم 

الدراسة، أما األمية فهو مصطلح ثقايف اجتماعي يعرب عن جمموع الناس الذين ال يتقنون القراءة والكتابة.

تحصـــل عليهـــا مـــن مدريـــة الربجمـــة واإلحصـــاء ملختلـــف نســـب التمـــدرس والنجـــاح خـــالل بنـــاءا علـــى اإلحصـــائيات امل

ـــــا مـــــع نســـــب املوســـــم 2012-2011املوســــم الدراســـــي  ، إال أننـــــا وجـــــدناها 2002-2001والـــــيت حاولنـــــا أن نقار

نفسها.

%)، 83ئيــة (% عــن النســبة الوال10%، أقــل حبــوايل 73جنــد أن نســبة التمــدرس يف املنــاطق اجلبليــة تقــدر حبــوايل 

% من أطفال املنـاطق اجلبليـة خـارج أسـوار املدرسـة وذلـك بـدواعي عوامـل عديـدة ومتنوعـة منهـا الفقـر، 23أي ما يقارب 

جهل األولياء دون أن ننسـى الطـرد مـن املـدارس والثانويـات خاصـة ألولئـك التالميـذ الـذين أعـادوا السـنة ألكثـر مـن مـرة يف 

الثالث من التعليم.الطور كما هو معمول به يف الطور 
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تبــاين طفيــف جــدا بــني الكتــل هنــاك واملالحــظ لنســب التمــدرس يف املنــاطق اجلبليــة الــثالث يف واليــة الــربج، جيــد أن 

%) وأخـــريا الكتلـــة 72%)، احلضـــنة (77وهـــي كالتـــايل: كتلـــة البيبـــان (%، 77إىل 70اجلبليـــة الـــثالث تـــرتاوح مـــا بـــني 

ــا جنــد أقـل نســبة للتمــدرس يف الواليــة ببلديــة تفـرق (70لسـطايفية حبــوايل ا %) يف أقصــى الشــمال، وهــي نســبة 38%، و

تنذر باخلطر يف هذه الكتلة على السلطات معاجلتها.

% 70يف مجيع الكتل اجلبلية وهي ارتفـاع نسـب التمـدرس إىل أكثـر مـن أخرى منتشرة كما نالحظ كذلك ظاهرة 

العمرانيــة املتوســطة مثــل رأس الــواد، بـرج الغــدير يف كتلــة احلضــنة، املنصــورة، املهـري واليشــري يف كتلــة البيبــان، جمانــة، يف املراكـز 

خليل، زمورة وسيدي امبارك يف الكتلة السطايفية.

ه أمــا يف مــا خيــص نســب النجــاح يف االمتحانــات الرمسيــة يف االطــوار الــثالث (االبتــدائي، املتوســط والثــانوي) يف هــذ

%.65% والنسبة الوالئية بـ 64املناطق فهي قريبة جدا لنسب الوالئية، إذ تقدر حبوايل 

اليــة يف نســب النجــاح بــني خمتلــف الكتــل اجلبليــة فهــي غــري موجــودة حبجــم كبــري ســوى اخــتالف  أمــا عــن الفــوراق ا

%.05طفيف ال يتجاوز نسبة 

41
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ايــة ارق تــربز جليــا بــني خمتلــف األطــوار: االيف حــني أن الفــو  بتــدائي واملتوســط والثــانوي، فالنســبة النجــاح تفــوق يف 

%؛ وهذه النسبة قريبـة جـدا للنسـب 40و30% وأخريا الباكلوريا بني 70و50% واملتوسط بني 90مرحلة االبتدائي 

الوالئية.

فهـي ال تبـني أما بالنسبة لنسب األميـة مبعـىن عـدد األشـخاص الـذين ال يتقنـون القـراءة والكتابـة لكـل مائـة شـخص،

وجود فوارق جوهرية بني املناطق اجلبلية والنسبة الوالئية بصفة خاصة وبينها وبني النسـبة الوطنيـة؛ حبيـث تقـدر نسـبة األميـة 

% حســـــب 30%، أمـــــا وطنيـــــا فهـــــي يف حـــــدود 30%، ويف عمـــــوم الواليـــــة بــــــ 27يف املنـــــاطق اجلبليـــــة الـــــثالث حبـــــوايل 

.2008إحصائيات 

نس فهنــاك جتــانس بــني املنــاطق اجلبليــة نفســها، فــال يتجــاوز الفــرق بــني كتلــة وأخــرى يف نســبة إضــافة إىل هــذا التجــا

%.28و 24%، إذ ترتاوح ما بني 4، 3األمية 

على الرغم من هذا فإنه جتدر اإلشارة إىل وجود بعض البلديات يف كل الكتل اجلبليـة تزيـد فيهـا نسـبة االميـة بدرجـة  

% يف كتلـــة 40محـــان، اجلعــافرة، القلـــة ... يف الكتلــة الســـطايفية، بـــن دواد وحــرازة تتجـــاوز كبــرية نـــذكر مــن ذلـــك: أوالد د

% والقصور يف كتلة احلضنة.41البيبان، العش والرابطة 

يف الواليـة وكـذلك علــى املسـتوى الــوطين، إذ ســائدةوهـي ظـاهرة واملالحظـة الثانيـة انتشــار األميـة يف صـفوف النســاء 

% على املستوى الوالئي والوطين.39ملناطق اجلبلية و% يف ا36تقدر حبوايل 

37و31ميـة عنـد اإلنـاث فهـي تـرتاوح بـني لكتـل اجلبليـة الـثالث يف مسـتوى األكما أنه ال توجد فوارق كبرية بني ا

ــا النســبة الــذروة  (أزيــد علــى  %) كبلديــة اوالد دمحــان يف الكتلــة الســطايفية، بــن50%؛ مــا عــدا وجــود بلــديات بلغــت 

ــا نســبة عاليــة مــن  داود وحــرازة يف كتلــة البيبــان، العــض والرابطــة يف كتلــة احلضــنة؛  وهــي تقريبــا نفــس البلــديات الــيت تنتشــر 

األمية للجنسني.
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التأطير والتجهيزات التربوية: -2-1-1-2

ــــة التعليميــــة التعلميــــةنقصــــد بالتــــأطري الرتبــــوي خاصــــة األســــاتذة اإلطــــارات والكــــوادر البشــــرية املشــــرفة علــــى العملي

واملعلمني، أما التجهيزات فتشـمل مجيـع املؤسسـات واملراكـز التعليميـة مـن إبتـدائيات، متوسـطات وثانويـات ومـا تشـمله مـن 

فضاءات تعليمية كحجرات التدريس؛ ومها مؤشران أساسيان متالزمني لنجاح العملية التعليمية التعلمية.

جيـدة وي بذه املؤشرات خالل عشر سنوات يتضح لنا أن نسبة التأطري الرت بناءا على املعطيات املتوفرة لدينا حول ه

تلميذ لألستاذ.19تلميذ لكل أستاذ) وهي أحسن من النسبة الوالئية املقدرة حبوايل 17يف املناطق اجلبلية بصفة عامة (

).2012-2002لإلشارة فإن هذه النسب مل يطرأ عليها حتول كبري خالل عشر سنوات املدروسة (

من خالل األشكال البيانية أعاله يتضح لنا بعدم وجود فوارق تذكر بني خمتلف الكتل اجلبليـة حمـل الدراسـة بالنسـبة 

.تلميذ لكل أستاذ17/ 16للتأطري الرتبوي، إذ ترتاوح ما بني 

التالميــذ بالنســبة مــا نشــري إليــه هنــا وهــو االخــتالف املوجــود يف نســبة التــأطري الرتبــوي بــني األطــوار الــثالث، فكثافــة 

كلما انتقنا من طور إىل آخر، وهذه الظاهرة سائدة يف مجيع الكتل اجلبلية، وحىت يف الوالية.لألساتذة تقل  

أمـــا يف مـــا يتعلـــق بـــالتجهيزات، حاولنـــا مـــن خـــالل اإلحصـــائيات معرفـــة مؤشـــر شـــغل األقســـام بالتالميـــذ (تلميـــذ يف 

القسم).
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تلميــذ يف القســم 26مــن خــالل الشــكل البيــاين يبــني لنــا بــأن نســبة شــغل األقســام بتالميــذ املنــاطق اجلبليــة حســنة (

، كمــا نشــري إىل أن هــذا املؤشــر حتســن قلــيال خــالل 2012تلميــذ يف القســم) ســنة 30الواحــد) مقارنــة بالنســبة الوالئيــة (

تلميــذ يف القســم)، ويرجــع ذلــك إىل جهــود الدولــة يف 30إىل36عشــر ســنوات املدروســة خاصــة يف عمــوم الواليــة (مــن 

تكثيف شبكة املؤسسات التعليمية يف الوالية.

املوجودة بني الكتل اجلبليـة الـثالث (احلضـنة، البيبـان والكتلـة السـطايفية) فهـي ضـعيفة جـدا، بفـارق أما عن الفوارق 

.2012و2002دروسة ما بني تلميذ إىل تلميذين يف القسم؛ وكذلك احلال بالنسبة للفرتة امل

مـــا منيـــزه جليـــا يف تلـــك املعطيـــات هـــو االخـــتالف احلاصـــل يف األطـــوار التعليميـــة الـــثالث، فكثافـــة التالميـــذ تزيـــد يف 

والثـــانوي، وهـــذا نعـــزوه إىل تراجـــع يف نســـبة اخلصـــوبة (املواليـــد) يف االبتـــدائي وإىل االبتـــدائيالتعلـــيم املتوســـط وتـــنخفض يف 

لنسبة للتعليم الثانوي.التسرب املدرسي با
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واقع الصحة بالمناطق الجبلية في الوالية:-5- 2-1

مؤشر الرعاية الصحية من خالل وفيات األطفال حديثي الوالدة:-2-1-2-1

يعتــرب مؤشــر الرعايــة الصــحية أحــد أهــم مؤشــرات التنميــة البشــرية، ولقيــاس هــذا املؤشــر فضــلنا االعتمــاد علــى نســبة 

قل من سنة، خاصة وأن هـذا املؤشـر معتمـد مـن طـرف املنظمـة العامليـة للصـحة التابعـة هليئـة االمـم وفيات الرضع واألطفال أ

الصورة احلقيقية للصحة يف أي إقليم من العامل.املتحدة نظرا ملا يقدمه للباحثني وصانعي القرار 

نسبة الوفيات من المواليد في المناطق الجبلية في والية البرج سنة 2012
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) 2012-2002مديريـة الربجمـة والتخطـيط خـالل عشـر سـنوات (من خالل الشكل البيـاين أعـاله، وإحصـائيات

نالحظ ما يلي:

مولــود يتــوىف 8012%، مبعــىن أنــه مــن مجلــة 03نســبة وفيــات األطفــال االقــل مــن ســنة مــن مجلــة املواليــد تقــدر حبــوايل - 

، وهي نفس النسبة اليت جندها يف الوالية.2012طفل حسب إحصائيات 266حوايل 

% ســنة 3,3د فــوارق كبــرية خــالل عشــر ســنوات املدروســة بالنســبة لعمــوم املنــاطق اجلبليــة (مــن منيــز كــذلك عــدم وجــو - 

؛ غــري أن االخــتالف موجــود يف بعــض الكتــل اجلبليــة مثــل كتلــة احلضــنة الــيت ارتفعــت )2012% ســنة 03إىل 2002

.2012% سنة 05% إىل 3,7فيها النسبة من 

الـثالث ال تـربز كثـريا، فالنسـب متقاربـة جـدا وهـي تعـادل النسـبة الوالئيـة او أمـا بالنسـبة للتباينـات مـا بـني الكتـل اجلبليـة- 

%، وهــو مؤشــر ينــذر بالتــدهور الصــحي يف هــذه 02أقــل مــا عــدا كتلــة احلضــنة الــيت تزيــد عــن النســبة الوالئيــة حبــوايل 

الكتلة.
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التجهيزات والتأطير الصحي: -2-1-2-2

الصحية:منشآتال-2-1-2-2-1

بالتجهيزات خمتلف املنشآت واملراكز الصحية اليت يتم فيهـا عـالج السـاكنة ورعايتهـا صـحيا، وقـد اقتصـرنا يف يقصد

هذا الصدد على العيادات متعددة اخلدمات وكذا قاعات العـالج التابعـة سـواء للقطـاع العـام أو اخلـاص، وذلـك مـن خـالل 

اجلبلية، ولكل كتلة جبلية على حدا.توزيع عددها على عدد سكان كل بلدية من بلديات املناطق 

) نالحظ ما يلي:44من خالل الشكل البياين رقم (

يف معدل تغطية العيادات متعـددة اخلـدمات وقاعـات العـالج يف املنـاطق اجلبليـة أحسـن مـن املعـدل الـوالئي، حبيـث جنـد - 

؛ نسـمة3500يقـارب قاعـة عـالج واحـدة لكـل  نسـمة ، ومـا13000كـل عيادة متعددة اخلدمات لاملناطق اجلبلية 

5000نســمة، وقاعــة عــالج لكــل 15000يف حــني أن الواليــة عمومــا يتواجــد فيهــا عيــادة متعــددة اخلــدمات لكــل 

% مـن السـكان 60سـوى نسمة؛ ونفسر هذه الظاهرة بنقص الوزن الدميوغرايف يف املنـاطق اجلبليـة بصـفة عامـة، إذ جنـد 
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بلديـة مـن مجلـة 22% مـن إقلـيم الواليـة، وعلـى أزيـد مـن 75ركـزون يف املنـاطق اجلبليـة الـيت تسـتحوذ علـى أزيـد مـن يتم

.2008بلدية حسب إحصائيات 34

اليــة تســعى إىل إنشــاء قاعــات  مــن جهــة أخــرى جنــد أن الدولــة ويف إطــار جمانيــة الصــحة والســعي إىل حمــو الفــوارق ا

تة وعيــادات متعـــددة اخلــدمات يف مقــر البلـــديات، هــذا مــا ســـاهم يف حتســني التغطيـــة تشــة املراكــز العمرانيـــللعــالج يف امل

الصحية باملناطق اجلبلية.

نالحــظ كــذلك وجــود فــوارق جماليــة بــني خمتلــف الكتــل اجلبليــة ســواء يف التغطيــة مــن حيــث قاعــات العــالج أو العيــادات - 

زمـورة) حتتـل املرتبـة األوىل بتغطيـة عيـادة متعـددة اخلـدمات -رةمتعددة اخلدمات جند أن الكتلة السطايفية (جبـال اجلعـاف

ألـف نسـمة؛ أمـا قاعـات العـالج نالحـظ أن كتلـة 16إىل 15آالف نسمة، يف حـني أن بـاقي الكتلتـني 10ألقل من 

نســـمة، وكتلـــة احلضـــنة والســـطايفية مـــا بـــني 3000البيبـــان أحســـن مـــن بـــاقي الكتلتـــني مبعـــدل قاعـــة عـــالج ألقـــل مـــن 

نسمة لكل قاعة.4800إىل 4600

يف أمــا عــن التحــول احلاصــل يف التجهيــزات واملنشــآت الصــحية خــالل عشــر الســنوات املدروســة، فــال جنــد حتــول واضــح - 

ألـف نسـمة 11عموم املناطق اجلبلية، أما عن كل كتلة فنلمس بعض التحسن للكتلة السطايفية ( انتقلت التغطية من 

ــــادة متعــــ09إىل  ــــة ببــــاقي الكتلتــــني؛ يف حــــني أن تغطيــــة قاعــــات العــــالج آالف نســــمة لكــــل عي ددة اخلــــدمات) مقارن

نســمة) وحتســنت نوعــا مــا يف  4000نســمة إىل قاعــة لكــل 3000تــدهورت يف الكتلــة الســطايفية ( مــن قاعــة لكــل 

نسمة).2900نسمة للقاعة الواحدة إىل 3100كتلة البيبان (من 

إما عدد السكان أو التجهيزات نفسها.ويرجع هذا التباين إىل تغري أحد املؤشرين 
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التأطير الصحي:-2-1-2-2-2

يعــد مؤشــر التــأطري الصــحي أحــد أهــم املؤشــرات املعــربة عــن الوضــعية الصــحية واالجتماعيــة ألي منطقــة، فــال قيمــة 

بشـرية حسـب للمنشآت الصحية بدون اهليكل البشري املشرف عنها، وتتابني هذه القيمة كـذلك يف نوعيـة هـذه الكـوادر ال

التخصص والكفاءة.

:هنالحظ أن12014الصحة العاملية لسنةالشكل البياين والتقرير العاملي ملنظمة فمن خالل 

ال يوجـــد تبـــاين واضـــح يف تغطيـــة األطبـــاء للســـاكنة ســـواء بـــني املنـــاطق اجلبيلـــة و عمـــوم الواليـــة، أو بـــني املنـــاطق اجلبليـــة - 

1000نســمة ( املعــدل الــوالئي: طبيــب لكــل 1000عــدل حبــوايل طبيــب لكــل ملوالنســبة الوطنيــة والعامليــة؛ إذ يقــدر ا

ـــاطق اجلبليـــة:  ـــة تقـــدر 1000لكـــل 1,14نســـمة، املن نســـمة 1000لكـــل 1,2نســـمة؛ يف حـــني أن النســـبة الوطني

نسمة)1000لكل 1,28والنسبة العاملية حبوايل 

الية بني خمتلف -  الكتل اجلبلية، فأحسن تغطية طبيـة موجـودة يف كتلـة نالحظ كذلك عدم وجود تباين واضح للفوارق ا

6,5نســمة علــى الــرغم مــن وجــود اختالفــات بــني بعــض البلــديات مــثال بــني رأس الــواد 1000احلضــنة بطبيــب لكــل 

نسمة.1000طبيب لكل 0,09نسمة وبلدية القصور 1000طبيب لكل 

1190نسـمة، وأخـريا الكتلـة السـطايفية بطبيـب لكـل 1300طبيب لكل تأيت يف املرتبة الثانية كتلة البيبان حبوايل 

نسمة، مع اإلقرار بوجود اختالفات نسبية من بلدية إىل أخرى يف كل كتلة جبلية. 

أمـا بالنســبة ألطبــاء األسـنان فــنالحظ كــذلك عـدم وجــود تباينــات كبـرية بــني التغطيــة اجلبليـة وعمــوم الواليــة، وكــذلك 

نســمة، التغطيــة 1000طبيــب لكــل 3,27والعامليــة ( التغطيــة اجلبليــة والوالئيــة تقــدر حبــوايل باملقارنــة بــني النســبة الوطنيــة

نسمة.1000طبيب لكل 2,9نسمة والعاملية 1000طبيب لكل 3,3الوطنية تبلغ حوايل 

1 - World Health organization, world health statistics 2014, Italy, 2014, p140.
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نسمة لكل طبيب

كتلة البيبان  كتلة الحضنة  الكتلة السطايفية  الجبال  المناطق الجبليــة

التأطير الصحي في المناطق الجبلية في والية برج بوعريريج  2012

األطباء أطباء األسنان

جلبليـة يف تغطيـة أطبـاء األسـنان فأحسـن تغطيـة من خالل الشكل البياين كذلك تـربز تباينـات جليـة بـني خمتلـف الكتـل ا- 

نســـمة، وأســـوأ تغطيـــة يف كتلـــة البيبـــان حبـــوايل طبيـــب لكـــل 2600موجـــودة بكتلـــة احلضـــنة حبـــوايل طبيـــب أســـنان لكـــل 

االخــتالف يف الفــارق إىل القطــاع نســمة؛ ويعــود3600فتقــدر بـــ طبيــب لكــل نســمة، أمــا الكتلــة الســطايفية 4400

ة، وكذلك حسب الكثافة السكانية.حنو املناطق اجلنوبيهاتاستثمار وتوجيه اخلاص

ـا -  منيز كذلك من خالل معطيات مديرية التخطيط والربجمة وجـود اختالفـات يف الكتلـة الواحـدة،هناك بلـديات توجـد 

ـا التغطيـة منعدمـة وبلديـة رأس الـواد او بـرج الغـد ير الـيت نسبة جيدة وبلديات أخرى العكـس، مثـل بلديـة القصـور الـيت 

تفــوق فيهــا نســبة التغطيــة النســبة الوطنيــة والوالئيــة (كتلــة احلضــنة) والفــرق بــني التغطيــة يف بلديــة تــامسرت طبيــب لكــل 

نسمة (الكتلة السطايفية)؛ هناك كذلك فرق شاسع بـني بلديـة أوالد 6000نسمة، وبلدية القلة طبيب لكل 1600

8000نســمة وبلديــة اليشــري طبيــب لكــل 900بيــب ملــا يقــارب ســيدي ابــراهيم ذات كثافــة ســكانية ضــعيفة حبــوايل ط

نسمة...(كتلة البيبان). 

45
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واقع السكن بالمناطق الجبلية في الوالية:-6- 2-1

يعــد املســكن الالئــق واملــزود مبختلــف اخلــدمات مــن بــني أساســيات احليــاة، ومؤشــر هــام يعــرب عــن الرفــاه االجتمــاعي، 

.لذلك أدرجناه ضمن مؤشرات التنمية البشرية

من خالل هذا العنصر سنحاول الوقوف على واقع السكن يف املناطق اجلبلية مقارنة بالوالية عموما من جهـة، ومـن 

لكهربــاء، الــيت تعتــرب حمــور احليــاة الكرميــة كااألساســيةجهــة أخــرى تقيــيم وضــعية املســاكن اجلبليــة ومــدى تزودهــا بالشــبكات 

رف الصحي.صالغاز، املاء وقنوات ال

نالحـظ أن الكثافـة السـكنية يف املنـاطق 2008سـنة لعطيات اإلحصاء العام للسكن والسـكان األخـري بناءا على م

أفراد للمسـكن الواحـد، وهـذا بالنسـبة للسـكنات اآلهلـة؛ وهـذا الـرقم غـري بعيـد عـن النسـبة الوالئيـة 06اجلبلية تقدر حبوايل 

فرد للمسكن الواحد.6,5املقدرة حبوايل 

ـال واليـة ما نالحظه كذلك عند  قراءتنا لإلحصائيات عدم وجود فرق شاسع بني خمتلـف املنـاطق اجلبليـة املهيكلـة 

برج بوعريريج يف ما خيص الكثافة السكنية، فالفارق ال يزيد عن فرد واحد.

نســـبة املســـاكن الشـــاغرة يف الواليـــة نســـبة معتـــربة، ميكـــن إن اســـتغلت مجيـــع احلضـــرية الســـكنية أن تقـــل لإلشـــارة فـــإن

أفراد للمسكن الواحد.05–04ثافة إىل الك

) نالحـظ أن نسـبة تغطيـة مجيـع 46أما عن وضعية هذه املساكن ومدى رفاهيتها، فإنه حسب الشكل البياين رقـم (

الشبكات أقل من النسبة الوالئية وبنسب متفاوتة من شبكة إىل أخرى، وفق الرتتيب التايل:

% عـــن النســـبة الوالئيـــة، مث التغطيـــة بشـــبكة امليـــاه 04% بفـــارق 94بنســـبة التغطيــة بالكهربـــاء حتتـــل املرتبـــة األوىل 

%، يف املرتبـــة الثالثـــة نســـبة التغطيـــة بشـــبكة قنـــوات الصـــرف الصـــحي حبـــوايل 17% وبفـــارق 61الصـــاحلة للشـــرب بنســـبة 

% وبفـــارق 37% عـــن النســـبة الوالئيـــة، وأخـــريا التغطيـــة بالغـــاز الطبيعـــي بنســـبة ضـــعيفة قـــدرت حبـــوايل 11% بفـــارق 73

%.67بـ شاسع عن النسبة الوالئية املقدرة 
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اليـــة بـــني خمتلـــف الكتـــل اجلبليـــة فـــنالحظ ان هنـــاك تبـــاين خاصـــة بـــني الكتلـــة الســـطايفية وبـــاقي  أمـــا عـــن الفـــوارق ا

ة التغطية يف الكتلة السـطايفية تقـل حبـوايل الكتلتني (احلضنة والبيبان) وذلك يف مجيع الشبكات؛ ففي الكهرباء جند أن نسب

%، يف 30-25% عن باقي الكتلتني، أما يف شـبكة امليـاه الصـاحلة للشـرب فالفـارق عـن الكتلتـني يتمـدد إىل حـوايل 10

% يف  60% يف الكتلــة الســطايفية، 56حــني تكــون نســب التغطيــة يف شــبكة قنــوات الصــرف الصــحي متقاربــة نوعــا مــا (

يف كتلة البيبان).%65كتلة احلصنة و

أمـــا احلـــديث عـــن التغطيـــة بشـــبكة الغـــاز الطبيعـــي فهـــي ضـــعيفة مقارنـــة بالواليـــة ومتقاربـــة بـــني خمتلـــف الكتـــل اجلبليـــة 

% يف كتلة البيبان).40% يف كتليت احلضنة والسطايفية، 34-35(

46
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ــا جيــدة، إىل جانــب هــذا ميكــن أن نشــري إىل وجــود فــوارق جماليــة داخــل كتلــة جبليــة فهنــاك بلــديات  نســبة التغطيــة 

وأخرى ضعيفة خاصة بالنسبة لشبكة الغاز الطبيعي والصرف الصحي، فعلى سـبيل املثـال نسـبة التغطيـة بالغـاز الطبيعـي يف 

ــا النســبة 1,5%، يف حــني بلديــة املــاين تبلــغ أقــل مــن 75ســيدي امبــارك جتــاوزت  % (الكتلــة الســطايفية)، جمانــة بلغــت 

% (كتلــة البيبــان)؛ بــرج الغــدير ورأس الــواد تفــوق 01د ســيدي ابــراهيم وبــن داود ال تتجــاوز %، وبــديات حــرازة، أوال82

%.10%، يف حني أوالد براهم، تقلعيت، العش والقصور ال تتجاوز جمتمعة نسبة 85النسبة 

ؤشـرات تبـني على أي حال فإنه ميكن على التنمية البشرية باملناطق اجلبلية يف والية برج بـوعريريج حسـنة، فجميـع امل

علــى أن هنــاك حتــول إجيــايب يف األوســاط اجلبليــة، فهــذه األخــرية أصــبحت تتــوفر علــى مجيــع شــروط احليــاة الكرميــة مــن تعلــيم 

(جتهيـزا وتـأطريا)، صـحة وســكن وربـط مبختلـف الشــبكات الضـرورية كاملـاء، الغـاز والكهربــاء؛ فالسياسـة االجتماعيـة للدولــة 

ت االجتماعية يف هذه املناطق.هي اليت سامهت يف حتسني املؤشرا

الكرميــة يف هــذه املنـــاطق إال أن ةكمــا جتــدر اإلشــارة هنـــا إىل أنــه علــى الــرغم مـــن تــوفر ضــروريات احليــاة االجتماعيـــ

حاضرة بقوة يف هذه املناطق.معدالت الفقر واحلرمان النامجة عن اخنفاض الدخل الفردي للسكان 
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خ 

لص إىل ما يلي:من خالل هذا الفصل خن

املوازنة القطاعية يف التنمية احمللية للمناطق اجلبلية غائبة، يف ظل اعتمادها اعتمـادا مباشـرا علـى النشـاط الفالحـي فقـط، - 

دون املزاوجة مـع قطاعـات أخـرى ال تقـل أمهيـة عـن الفالحـة ومهـا قطـاع الصـناعات الصـغرية واملتوسـطة، وأخـص بالـذكر 

وقطـاع ثالـث آخـر هـو قطـاع السـياحة اجلبليـة؛ فهـاذين األخـريين مهـا مـالذ املنـاطق اجلبليـة يف احلرف التقليدية والنسيج؛

خلق الثروة وجتسيد سياسة التنمية املستدامة اليت تنشدها خمتلف الشعوب واهليئات العاملية وحىت احمللية.

اطق اجلبليـــة إىل خـــراب أنظمتهـــا كمـــا أن االعتمـــاد املكثـــف علـــى األرض يف إنتـــاج الغـــذاء وخلـــق الثـــروة، ســـيعرض املنـــ- 

البيئية، ونصبح يف أزمة.

أن هناك اهتمام باجلانب البشري واالجتماعي يف املناطق اجلبلية، على ضـوء مؤشـرات التنميـة البشـرية الـيت أدرجناهـا يف - 

ي؛ غـري أن هــذا للدولـة يف التـوزان اجلهـو ة، وهـذا نـاجم عـن السياسـة االجتماعيـمـن جتهيـزات التنميـة االجتماعيـةحتليلنـا

ال يعين أن مؤشرات الفقر واحلرمان منعدمة يف هذه املناطق.



:لخامسالفصل ا
العمراني والبيئيالبعد  

المتوازنة في المناطق الجبلية  

لوالية برج بوعريريج
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خامسالــــــفـــصــــل ال

للتنمية المتوازنةعمراني والبيئيالبعد ال

في المناطق الجبلية في والية البرج

:ة)عمرانيللتنمية المتوازنة في المناطق الجبلية في والية البرج: (الموازنة اللمنظور العمرانيا-1
.مواقع املراكز العمرانية اجلبلية وتوزيعها اجلغرايف- 1- 1

.هات نمو التجمعات العمرانيةخصائص واتجا

1987التعداد العام للسكن والسكان -1-2-1
1998التعداد العام للسكن والسكان -1-2-1
2008التعداد العام للسكن والسكان -1-2-2

أحجام املراكز العمرانية لألقاليم اجلبلية يف الوالية:- 2- 1
.1987التعداد العام للسكن والسكان - 1- 3- 1
.1998والسكان التعداد العام للسكن - 2- 3- 1
.2008التعداد العام للسكن والسكان - 3- 3- 1

(مستويات املراكز العمرانية).تراتب املراكز العمرانية- 4- 1
.املوازنة العمرانية- 5- 1

.المنظور البيئي للتنمية المتوازنة في المناطق الجبلية في والية البرج: (الموازنة البيئية)-2
مركبات النظام البيئي اجلبلي- 1- 2

.الغطاء النبايت- 1- 1- 2
.بة واملاء (معادلة هشاشة األنظمة البيئية اجلبلية)الرت - 2- 1- 2

النظام البيئي اجلبلي حسب الكتل اجلبلية يف الوالية.موازنة مركباتحوصلة - 2- 2
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نناقش خالل هذا الفصل قضيتني حمورتني من قضايا التنمية املتوازنة:

، من خالل معرفة خصائصهابلية بالوالية، األوىل تعىن بالتوازن العمراين للمنظومة العمرانية للمناطق اجل- 

ا، مد ا وخضوعها ىاجتاها وخمتلفتتماشىوإذا ما كانت هذه املنظومة لقاعدة السلم اهلرياركي، تواز

.املبادئ العامة للنظريات املتخصصة كالتسلسل اهلرمي لألحجام والرتب، أم منحرفة

ختلف الكتل اجلبلية املهيكلة إلقليم الوالية، ومعرفة درجة الثانية نستعرض فيها املنظومة البيئية اجلبلية مل- 

ا (توازن النظام البيئي اجلبلي). هشاشتها ومدى اتزا

01

2015
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لمنظور العمراني:ا-1

وتوزيعها الجغرافي:الجبلية مواقع المراكز العمرانية - 1-1
، واملتعارف عليه لدى أهل للموقع اجلغرايف دور كبري يف حتديد املنظومة العمرانية من حيث الكم والكيف

ومها ميزتان أساسيتان ومتالزمتان مع املناطق اجلبلية تؤثران سلبا على منو وتوزيع 1االختصاص أن التضرس واالحندار

.املراكز العمرانية

صحة هذه املتالزمة يف إقليم والية برج بوعريريج، وذلك باملقارنة بني ه الدراسة مدى من خالل هذسنتأكد

يم اجلبلية حمل الدراسة واألقاليم السهلية.األقال

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

عدد

الكتلة السطايفية كتلة البيبان كتلة الحصنة
األقاليم

المراكز العمرانية في والية برج بوعريريج حسب األقاليم الطبيعية حسب إحصاء 2008

يتضح لنا أنه من مجلة 2012) وإحصائيات مديرية التخطيط والربجمة بالوالية لسنة 47من خالل الشكل البياين رقم (

% من جمموع املراكز العمرانية 79بنسبة مركز عمراين، أي 107مركز عمراين بالوالية ترتكز يف املناطق اجلبلية حوايل 135

بالوالية، وهي نسبة معتربة تعكس توزيع النسيج العمراين بالوالية، ومكانة املناطق اجلبلية ضمن هذه املنظومة من جهة، ومن جهة 

.251، 250، عامل الكتاب، القاهرة، د ت، ص ص 2مجال محدان، جغرافية املدن، ط- 1

47

 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية



خ

242

كان الوالية، وهذا % من س50ال ميثلون إال مركز عمراين باملناطق اجلبلية ونزيد هلم أعدد السكان املبعثرين 107أخرى جند أن 

ما يثبت فرضية التشتت لسكان األقاليم اجلبلية، وهو ما يؤثر سلبا على مسار التنمية يف هذه األقاليم.

37أما إذا قارنا خمتلف الكتل اجلبلية فيما بينها جند أن هناك شبه توازن يف أعداد املراكز العمرانية، إذ يتأرجح عددها بني 

جتمعات 05البيبان والسطايفية الواقعتني يف مشال ومشال غرب الوالية، يف حني أن عدد يقل حبوايل جتمع عمراين يف كتليت38و

جتمع عمراين).32يف كتلة احلضنة (

ويف صـــدد احلـــديث عـــن املراكـــز العمرانيـــة وتوزيعهـــا اجلغـــرايف ميكـــن إدراج معامـــل التشـــتت، كونـــه أحـــد درجـــة التشـــتت:-

ن مبجاله اجلغرايف، وما له من تأثري على مسار التنمية خاصة يف مثل هذه األقاليم اجلغرافية.املؤشرات الضابطة لعالقة اإلنسا

) نالحــظ أن درجــة التشــتت يف املنــاطق اجلبليــة الــثالث بصــفة خاصــة والواليــة بصــفة عامــة 25مــن خــالل اخلريطــة رقــم (

يف الوالية بصفة عامة).1.24ث و حوايل يف املناطق اجلبلية الثال1.77مرتفع، إذ تتجاوز قيمته الواحد الصحيح ( 

إذا قارنا بني خمتلف الكتل اجلبليـة املهيكلـة للمجـال الـوالئي فـنالحظ وجـود فـوارق متوسـطة، حبيـث تقـارب قيمتهـا يف كتلـة 

ود يف كتلة احلضنة من جهة، ومن جهة أخـرى منيـز وجـ1.58يف الكتلة السطايفية وحوايل 1.63، يف حني تبلغ 2.08البيبان 

عن حمدوديـة انتشـار مراكزهـا بعض البلديات يف كل كتلة جبلية من الكتل الثالث تقل فيها درجة التشتت إىل قيم ضعيفة مما يعرب 

) واملـــاين والقلـــة بالكتلـــة الســـطايفية، أوالد ســـيدي 00.00العمرانيـــة، نـــذكر علـــى ســـبيل املثـــال: بلـــديات ســـيدي امبـــارك، زمـــورة (

لبيبان، رأس الواد، غيالسة وتقلعيت بكتلة احلضنة.ابراهيم واملنصورة بكتلة ا

) 06.00باإلضــافة إىل ذلــك توجــد بعــض البلــديات خاصــة يف الكتلــة الســطايفية والبيبــان تزيــد فيهــا درجــة التشــتت عــن (

بلدية اجلعافرة وتامسرت عن األوىل وبلدية بن داود عن الكتلة الثانية.

1الية:مت استخراج معامل التشتت حسب الصيغة الت

.معامل التشتتC: حبيث
E= سكان املركز)–(العدد الكلي لسكان البلدية.
N=املركز الرئيسي)–العمرانية (عدد املراكز.
J=إمجايل سكان البلدية ( إذا كانت القيمة مرتفعة تعرب عن تشتت املراكز العمرانية والعكس صحيح(.

.194بوحلواش عالوة، مرجع سابق، ص - 1
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عدد سكان المركز البلدياتلجغرافيةالمناطق ا
2008الرئيسي 

عدد المراكز العمرانية
2008

إجمالي عدد سكان 
2008البلدية سنة 

معامل التشتت

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

1278604260371.53خليل
856801116410.00سيدي امبارك

927401102960.00زمورة
34110262370.45ماينال

43890261230.28القلة
8000779985.40الجعافرة

719904165011.69أوالد دحمان
6770641344.18تاسمرت
10140321641.06تفرق

1116705194851.71حسناوة
592851106161.63المجموع

كتلة البيبان

1477004212800.92المنصورة
1109005174921.46المهير
175408116325.94بن داود
13360555693.04حرازة

15410427051.29أوالد سيدي ابراهيم
1451705224021.41مجانة

23670357751.18ثنية النصر
1655006231011.42اليشير

639251099562.08المجمزع

ة الحضنةكتل

2196705260420.63برج الغدير
4494704514820.38رأس الواد
42420478741.38أوالد براهم

10500250080.79تقلعيت
807703110440.54غيالسة
325804110122.11الرابطة
109705171403.74العش
264605118143.10القصور
872841414161.58المجموع

2104943619881.77المناطق الجبلية

15

2008
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ولتفســري التـــابني احلاصـــل بـــني خمتلـــف البلـــديات، ومنهـــا الكتـــل اجلبليـــة يف درجـــة تشـــتت مراكزهـــا العمرانيـــة إىل عـــدة 

عوامل نذكر منها:

ة فهذا يؤدي إىل زيادة حدة التشتت والعكس صحيح).طبيعة امللكية العقارية (إذا كانت البنية العقارية العائلية كبري - 

العوامل الطوبوغرافية كاالحندار والتضرس، فكلما كان االنبساط واعتدال االحندار كلما قلت نسبة التشتت.- 

بصـــفة عامـــة تســــاهم يف زيـــادة درجـــة التشـــتت عكـــس النشـــاطات االقتصــــادية زراعـــةالبنيـــة االقتصـــادية للمجتمـــع، فال- 

أكثر حدة من الزراعات الكثيفة.لزراعات الواسعة األخرى، وجند ا

وكل هذه العوامل، تعتبر خصائص وثيقة بالمناطق الجبلية.



خ

246

العمرانية:تجمعاتتجاهات نمو الخصائص وا- 1-2

1984يف ســلم الواليــات اجلزائريــة بعــد التعــديل اإلداري 34دت واليــة بــرج بــوعريرج منــذ تنصــيبها واليــة رقــم شــه

دميوغرافيــا مميـــزا، صــاحبه تغــريا يف البنيـــة االقتصــادية واالجتماعيــة للســـكان، االمــر الــذي ســـاهم يف وجــود صــراع بـــني حتــوال 

ــال اجلبلــي يقتضــي وجــود جتمعــات عمرانيــة مبعثــرة  الواقــع الطبيعــي اجلبلــي واخلصــائص العمرانيــة واالقتصــادية للســاكنة؛ فا

ذات صبغة ريفية ونشاط فالحي.

2008و1998، 1987دادات كـربى للسـكن والسـكان بعـد تنصـيب بـرج بـوعريريج كواليـة مـن ومبرور ثالث تع

17مهــا مركــز الواليــة (الــربج) ورأس الــوادي (كتلــة احلضــنة)، حــوايل ة حضــريبلــديتان ذات طبيعــة؛ حيصــي لنــا هــذا األخــري 

ه ريفيــة بإحصــاء عــدد البلــديات الريفيــة بلديــة ريفيــة؛ مبعــىن أن الواليــة ذات طبيعيــة ريفيــة إىل شــب15ة وشــبه حضــاريبلديــة

2008.1% سنة 62,44وشبه ريفية، أما إذا أحصينا عدد سكان احلضر فتقدر نسبتهم حبوايل 

) يتضـــح أن هنـــاك تبـــاين بـــني الكتـــل اجلبليـــة يف أحجـــام 45) والشـــكل البيـــاين رقـــم (26مـــن خـــالل اخلريطـــة رقـــم(

مــن جهــة، ويف منوهــا الســكاين عــرب التعــدادات العامــة للســكن ومبعثــر) مبختلــف أمناطهــا (رئيســي، ثــانويمراكزهــا العمرانيــة 

) من جهة ثانية.2008–1998-1987والسكان (

1 - ONS, RGPH 2008.
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:1987تعداد -1- 1-2

جنــد أن أكـرب وعـاء سـكاين للمنــاطق اجلبليـة يف الواليـة مرتكــز يف  1987ففـي التعـداد العـام للســكن والسـكان لسـنة 

ـــة % مـــن ســـكان ا50كتلـــة احلضـــنة حبـــوايل  ـــة اجلبلي ـــأكثر مـــن وذلـــك ملراكـــز العمراني ـــة 100ب ألـــف نســـمة، واحلصـــة الباقي

ألف للكتلة السطايفية.85ألف لكتلة البيبان و80حبوايل الباقيتني تتقامسها الكتلتني

% مـــن الســـكان يف املنـــاطق احلضـــرية 43أمـــا مـــن حيـــث أمنـــاط املراكـــز العمرانيـــة، ففـــي كتلـــة احلضـــنة يرتكـــز حـــوايل 

% يف التجمعات الثانوية، ونفس النسبة بالنسبة للسكان املبعثرين.30وحوايل الرئيسية،

ا 50يف حـــني أن الكتلـــة الســـطايفية يتمركـــز أكثـــر مـــن  يف التجمعـــات %30، ويف مســـاكن مبعثـــرة% مـــن ســـكا

% يف التجمعات الثانوية.20احلضرية الرئيسية، وما يقارب 

ا تتـوزع بـني التجمعـات العمرانيـة الرئيسـية بينما كتلة البيبان فإن النسبة الغالبة م %، 43املبعثـرة % و35ن سكا

والنسبة الباقية تقطن التجمعات العمرانية الثانوية.
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: 1998تعداد -2- 1-2

منــو ســكاين معتــرب، إذ 1987و 1998لقــد شــهدت واليــة بــرج بــوعريريج يف الفــرتة الزمنيــة الفاصــلة بــني تعــدادي 

ا معدل النمو الس % ؛ وهـي معـدالت تفـوق 2,7%، يف حني قدر ت يف أقاليمهـا اجلبليـة حبـوايل 3,1نوي حبوايل قدر 

1%.2,28معدل النمو السنوي الوطين املقدر حبوايل 

ألــف نســمة ســنة 334إىل 1987ألــف ســنة 265إذ ارتفــع حجــم الســكان يف خمتلــف املراكــز العمرانيــة اجلبليــة 

%، الكتلـة 3احلضـنة أكـرب معـدل منـو سـنوي مقارنـة ببـاقي الكتلتـني قـدر حبـوايل ، وشهدت خالل هذه الفرتة كتلة1998

%.2,40% وكتلة البيبان بـ 2,65السطايفية بـ 

يف ترتيب أحجـام املراكـز 1998مشابه لتعداد 1987نالحظ من خالل اخلريطة والشكل البياين أعاله أن تعداد 

ألــف نســمة تليهــا الكتلــة الســطايفية مبــا يقــارب 129ألوىل كتلــة احلضــنة حبــوايل العمرانيــة للمنــاطق اجلبليــة، إذ حتتــل املرتبــة ا

ألف نسمة.98ألف نسمة وأخريا كتلة البيبان حبوايل 108

أما من حيث توزيع السكان بـني خمتلـف املراكـز العمرانيـة (رئيسـية، ثانويـة ومبعثـرة) فـنالحظ أن هنـاك حتـول بالنسـبة 

ـا املظـاهر احلضـرية لكتليت البيبان والسطايفية،  ا يف النـزوح إىل املراكـز العمرانيـة الرئيسـية والثانويـة الـيت تنتشـر  إذ بـدأ سـكا

% مـن جممـوع السـاكنة، وترتفـع النسـبة 46واملدنية؛ إذ ترتكز باملراكز العمرانيـة الرئيسـية يف كتلـيت البيبـان والسـطايفية حـوايل 

الثانيــة املراكــز العمرانيــة الثانويــة يف مجيــع الكتــل اجلبليــة بنســبة تــرتاوح مــا بــني % يف كتلــة احلضــنة، مث تــأيت يف املرتبــة 56إىل 

%، وأخريا املراكز العمرانية املبعثرة بنسبة أقل من التجمعات الثانوية.30إىل 25

1- OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES, Évolution des indicateurs socio-économiques a
travers les Cinque recensements 1966-1977-1987-1998-2008.
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ة، إذ شــهد املالحــظ هنــا أن هنــاك حتــول يف منــو املراكــز العمرانيــة الرئيســية بالنســبة لكتلــيت البيبــان والكتلــة الســطايفي

ا قفـزة كبـرية (انتقـل عـدد سـكان املراكـز العمرانيـة الرئيسـية مـن  ألـف 47إىل 1987ألـف نسـة سـنة 29النمو السكاين 

ــا شــهد كــذلك منــوا معتــربا خــالل فــرتة مــا بــني التعــد1998نســمة ســنة  ين، دا)، أمــا التجمعــات الثانويــة فحجــم الســكان 

ألـف نســمة إىل 16ية ( يف كتلـة البيبـان انتقـل عـدد سـكان املراكـز الثانويـة مـن لكـن بصـورة أقـل مقارنـة بالتجمعـات الرئيسـ

ألــف نســمة)؛ علــى عكــس ذلــك شــهدت املراكــز العمرانيــة 31ألــف إىل 11ألــف نســمة، ويف الكتلــة الســطايفية مــن 27

ألـف نســمة إىل 29مــن املبعثـرة يف مجيــع الكتـل اجلبليــة تقهقـر كبــري يف حجـم املراكــز العمرانيـة خــالل هـذه عشــر سـنوات (

ألـف نسـمة 30ألـف إىل 46ألـف نسـمة يف كتلـة البيبـان، ومـن 22ألـف إىل 33ألف نسمة يف كتلة احلضـنة، مـن 26

يف الكتلة السطايفية).
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:2008تعداد -3- 1-2

تراجــــع يف نســـبة النمـــو الســــكاين مقارنـــة بــــالفرتة 2008و 1998شـــهدت اجلزائـــر خــــالل فـــرتة مـــا بــــني تعـــدادي 

) 98-87%، ويف الفـــرتة (1,28) قـــدر معـــدل النمـــو الســـكاين بــــ 08-98، ففـــي الفـــرتة (1998–1987الســـابقة

.1%2,28قدر بـ 

واليــة بــرج بــوعريريج كبــاقي واليــات الــوطن مبختلــف أقاليمهــا الطبيعيــة شــهدت نفــس الظــاهرة وهــي الرتاجــع احلــاد يف 

ها اجلبلية.معدل النمو السكاين السنوي، والظاهرة تزداد حدة يف أقاليم

%، أمــــا يف األقــــاليم اجلبليــــة 1,15حبــــوايل 08–98فمعــــدل النمــــو الســــنوي يف الواليــــة قــــدر مــــا بــــني تعــــدادي 

)، 2008ألــف نســمة ســنة 258إىل 1998ألــف ســنة 335% (انتقــل عــدد الســكان مـن 0,67بالواليـة فبلــغ حــوايل 

وهي نسب تنم على جمموعة من الظواهر، نذكر منها:

رة اهلجــرة الداخليــة مــن األقــاليم الطبيعيــة الــوعرة إىل خمتلــف األقــاليم، مــن القطــاع الفالحــي إىل القطــاع اســتفحال ظــاه- 

اخلدمايت والصناعي، من البادية والريف إىل املدينة واحلاضرة....؛ ونستشف ذلك جليا مـن خـالل إحصـائيات مديريـة 

. (أنظر اجلدول رقم  )1998كان وكذلك التعداد العام للسكن والس2012الربجمة والتخطيط لسنة 

حتــول يف الفكــر االجتمــاعي للســاكنة نتيجــة للتحــول يف الفكــر االقتصــادي والسياســي الــوطين، واالجتــاه حنــو مرحلــة مــا - 

بعد االنتقالية الدميوغرافية.

1- OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUE: OPP-CIT.SANS PAGE.
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تلـك الكتـل اجلبليـة، فنالحظ وجود تبـاين شـديد بـنيأما إذا قارنا بني خمتلف الكتل اجلبلية يف معدل النمو السنوي 

% وهـي نسـبة قريبـة مـن املعـدل الـوطين، مث تـأيت كتلـة احلضـنة بــ 1,10فأكرب معدل منو سنوي سجل بكتلة البيبان حبوايل 

%.0,07% وأخريا الكتلة السطايفية بـ 0,85

الواقعـة يف املنـاطق السـهلية مـن منـوا كبـريا مقارنـة بـاملراكز العمرانيـةإذن فاملراكز العمرانية اجلبلية بصـفة عامـة مل تعـرف 

% 50جهة، ومن جهة ثانية استمرار تركز السكان يف املراكز العمرانية الرئيسـية الـيت متتـاز بالنشـاط احلضـاري بنسـبة تفـوق 

%.20% وأخريا املراكز الثانوية بأقل من 30يف مجيع الكتل اجلبلية، مث تأيت املراكز الثانوية حبوايل 

48

من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالوالية والديوان الوطني لإلحصاء
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تجه مما سبق أن:ما نستن

عرفـت 1998مسـارين، املسـار األول مـن االسـتقالل إىل تتطور املراكز العمرانية باملناطق اجلبلية يف الوالية شـهد- 

أيـن تناقصـت فيـه 2008إىل 98، علـى عكـس املسـار الثـاين مـن فيه املراكز العمرانية ازدياد مضـطرد حلجـم سـاكنتها

.1987عليه سنة أحجام املراكز العمرانية إىل ما كانت

انتشار واسع للمراكز العمرانيـة املشـتة والثانويـة خاصـة يف كتلـة البيبـان واجلبـال السـطايفية علـى عكـس  1987قبل - 

كتلة احلضنة اليت ترتكز فيها األحجام العمرانية يف املراكز الرئيسية.

ـــــة للمراكـــــز الســـــكني2008و1998إحصـــــاء -  ـــــربز ظـــــاهرة التحـــــول يف الظـــــاهرة العمراني ـــــة مـــــن التشـــــتت ي ة اجلبلي

ســية تســودها مظــاهر احليــاة املدنيــة؛ ففــي تصــنيف الــديوان والتجمعــات الثانويــة إىل الرتكــز يف مراكــز عمرانيــة حضــرية رئي

بليـة هـي مراكـز عمرانيـة % مـن البلـديات اجل50الوطين لإلحصاء للمراكز العمرانية خالل هذه الفرتة جند أن أكثر من 

شبه حضرية وحضرية.

.2008): طبيعة المراكز العمرانية الجبلية في والية البرج 15قم (جدول ر 

الكتلة السطايفية كتلة البيبان كتلة الحضنة
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أحجام المراكز العمرانية لألقاليم الجبلية في الوالية:- 1-3

:1987التعداد العام للسكن والسكان-1- 1-3

1987الفئات الحجمية للمراكز العمرانية لسنة ):16جدول رقم (

أقل من السكان ن

1000

1000-

5000

5001-

10000

10001-

25000

25001-

50000

50001-

100000

أكثر من 

100000

المجموع

السطايفية

033400010المراكز
%0303040000100

087602228955689000110616نسمة
%07.9220.1550.34000100

البيبان

02150008المراكز
%02512.562.5000100

07077849363372000109956نسمة
%06.447.7257.63000100

الحضنة

01331008المراكز
%012.537.537.512.500100

0449920418418183261200141416نسمة
%03.1814.4429.5723.0600100

المناطق 

الجبلية

0671210026المراكز
%023.0826.9246.153.8500100

020336512001608793261200265027نسمة
%07.6719.3260.7012.3100100

) نالحظ ما يلي:16من خالل اجلدول االحصائي أعاله (

00.00نسـمة متثـل 1000واليت متثل املراكز العمرانيـة الـيت يقـل فيهـا عـدد السـكان عـن الفئة الحجمية األولى- 

نسمة.1000%، أي عدم وجود أي مركز عمراين يف مجيع الكتل اجلبلية يقل عن 

 1987من إنجاز الطالب اعتمادا على اإلحصاء العام للسكن والسكان .
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ا مــا بــني متثــالفئــة الحجميــة الثانيــة:-  نســمة، جنــد 5000و 1000ل املراكــز العمرانيــة الــيت ينحصــر عــدد ســكا

ألــف نســمة 20% مــن مجلــة املراكــز العمرانيــة باملنــاطق اجلبليــة، وحتتــوي علــى حــوايل 23مراكــز، أي بنســة 06هنــاك 

% من سكان املناطق اجلبلية).07(

مراكــز يف 03ة الــثالث املهيكلــة للمجــال اجلغــرايف للواليــة، إذ جنــد تتــوزع هــذه املراكــز بصــفة غــري متوازنــة بــني املنــاطق اجلبليــ

واحــد بكتلــة احلضــنة(حــرازة وأوالد ســيدي ابــراهيم)، مركــزين بكتلــة البيبــان ومركز(املــاين، القلــة وتفــرق)الكتلــة الســطايفية

.(تقلعيت)

ا تقع يف أقصى حدود الكتل اجلبلية. املالحظ هلذه املراكز جغرافيا أ

ا مــا بــني الحجميــة الثالثــة: الفئــة-  نســمة، بلــغ 10000و 5000وهــي املراكــز العمرانيــة الــيت يــرتاوح عــدد ســكا

% 20ألـف نسـمة، أي مـا يقابـل 51% من عدد املراكز اجلبلية)، تضم هذه املراكز حوايل 27مراكز (07عددها 

من سكان املراكز العمرانية اجلبلية.

ـايل مـا بـني  ا)14(الكتـل اجلبليـة الـثالث، جنـد ثالثـة مراكـز يف كتلـة احلضـنة أما عن انتشـارها ا (غيالسـة، % مـن سـكا

ا)20(الكتلــــة الســــطايفيةوثــــالث مراكــــز أخــــرى يف الرابطــــة وأوالد بــــراهم)، (اجلعــــافرة، تــــامسرت وســــيدي % مــــن ســــكا

سكان هذا اإلقليم.% من12.5، ويضم وهو ثنية النصرخر متواجد يف كتلة البيبانز اآلواملركامبارك)،

ا مــا بــنيالفئــة الحجميــة الرابعــة: -  نســمة، وهــي الــيت متثــل أكــرب 25000و 10000والــيت يــرتاوح عــدد ســكا

ألـــف 160% مـــن مجلـــة املراكـــز العمرانيـــة اجلبليـــة وتضـــم قرابـــة 45مركـــز، أي 12عـــدد للمراكـــز العمرانيـــة اجلبليـــة بــــ 

% من سكان املناطق اجلبلية).60نسمة (

% مــن ســكان 57مراكــز يف كتلــة البيبــان (05شــر هــذه املراكــز بصــورة متفاوتــة مــا بــني خمتلــف املنــاطق اجلبليــة، إذ جنــد تنت

% مــــن ســــكان اإلقلــــيم)50مراكــــز يف الكتلــــة الســــطايفية (04، (املنصــــورة، املهــــري، بــــن داود، جمانــــة اليشــــري) اإلقلــــيم)
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(بــرج الغــدير، العــش % مــن ســكان اإلقلــيم)30يف كتلــة احلضــنة (مراكــز03و (خليــل، زمــورة، أوالد دمحــان وحســناوة) 

.والقصور)

ا مــا بــني الفئــة الحجميــة الخامســة: -  ألـــف 50و 25تضــم هـــذه الفئــة املراكــز العمرانيــة الــيت يـــرتاوح عــدد ســكا

نســمة وهــي ألــف32.5نســمة، وتضــم املنــاطق اجلبليــة يف واليــة الــربج مركــز واحــد يقــع يف كتلــة احلضــنة جنوبــا حبــوايل 

بلدية رأس الواد.

ا عـن 100ألـف و 50الـيت تـرتاوح مـا بـني أما الفئة السادسـة -  ألـف نسـمة، والفئـة السـابعة الـيت يزيـد عـدد سـكا

ا أي مركز من املراكز العمرانية يف املناطق اجلبلية بالوالية.100 ألف نسمة فال جند 

:1998والسكان التعداد العام للسكن -2- 1-3

) نالحظ أن: 17ل اإلحصائي رقم (من خالل الجدو 

، حبيــث ال يوجــد أي مركــز 1998–1987مل يطــرأ عليهــا أي تغيــري خــالل فــرتة التعــدادين الفئــة الحجميــة األولــى- 

عمراين ضمن هذه الفئة.

1987حيــث قــل عــدد مراكزهــا العمرانيــة مــن ســتة مراكــز ســنة نســمة)5000–1000الفئــة الحجميــة الثانيــة (- 

ن) يف الكتلــة 2002ن) يف كتلــة البيبــان وتفــرق (2640مهــا أوالد ســيدي ابــراهيم (1998نــني ســنة إىل مركــزين اث

السطايفية.

ــا مبركــز واحــد، إذ أصــبحت مثــاين مراكــز نســمة)10000–5001الفئــة الحجميــة الثالثــة (-  ارتفــع عــدد املراكــز 

% مــن 26اجلعــافرة، املــاين، تــامسرت والقلــة (% مــن ســكان املنــاطق اجلبليــة)، أربــع مراكــز يف الكتلــة الســطايفية:16(

% مـن سـكان اإلقلـيم) ومركـزين آخـرين يف كتلـة 11سكان اإلقلـيم)، مركـزين يف كتلـة احلضـنة: أوالد بـراهم وتقلعيـت (

% من سكان اإلقليم).8البيبان: ثنية النصر وحرازة (
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ــة الرابعــة (-  ــنســمة):25000–10001الفئــة الحجمي مركــز 12مركــز بــدال مــن 15ل أصــبحت هــذه الفئــة متث

% من سكان األقاليم اجلبلية.70، إذ متثل جمموع هذه املراكز 1987سنة 

مراكز هذه الفئة موزعة بالتساوي ما بني الكتل اجلبلية الثالث، مخس مراكز يف كل كتلة على النحو التايل:

1998الفئات الحجمية للمراكز العمرانية لسنة ):17جدول رقم (

أقل من نالسكان

1000

1000-

5000

5001-

10000

10001 -

25000

25001 -

50000

50001 -

100000

أكثر من 

100000

المجموع

السطايفية

014500010المراكز
%0204050000100

020022913778585000110616نسمة
%01.8126.3471.04000100

البيبان

01250008المراكز
%012.52562.5000100

026401224982980000109956نسمة
%02.4011.1475.47000100

الحضنة

00251008المراكز
%002562.512.500100

0012379734704317900141416نسمة
%008.7551.9530.5300100

المناطق 

جبليةال

0281510026المراكز
%07.6930.7757.693.8500100

04642537652350354317900336621نسمة
%01.3815.9769.8212.8300100

 1998من إنجاز الطالب اعتمادا على اإلحصاء العام للسكن والسكان .
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ـــذه املراكـــز حـــوايل خليــل، ســـيدي امبـــارك، زمـــورة، أوالد دمحـــان و حســناوةالكتلـــة الســـطايفية:-  % مـــن 71؛ يقطـــن 

لكتلة.سكان ا

ا حوايل كتلة البيبان:-  % من سكان الكتلة.75املنصورة، املهري، بن داود، جمانة واليشري؛ يقطن 

%.51برج الغدير، غيالسة، الرابطة، العش والقصور، ويقدر نسبة سكان هذه الفئة حبوايل كتلة الحضنة:- 

ا مـا بـني الـيت يـرت هـذه الفئـة املراكـز العمرانيـة متثـلالفئة الحجميـة الخامسـة - ألـف نسـمة، وجنـد 50–25اوح سـكا

) وهـي بلديـة رأس الـواد يف كتلـة احلضـنة جنوبـا مبـا 1987ا مركز عمراين واحد كما هـو احلـال يف اإلحصـاء املاضـي (

% من عدد سكان الكتلة).12ألف نسمة (43يقارب 

م الجبليــة بالواليــة، وهــي نفــس فــي حــين تخلــو الفئــة السادســة والســابعة مــن أي مركــز عمرانــي فــي كــل االقــالي

).1987الظاهرة المرصودة خالل التعداد الماضي (

:2008والسكان التعداد العام للسكن -3- 1-3

) يتضح ما يلي أن: 18من خالل اجلدول رقم (

تبقـــى ثابتـــة علـــى حاهلـــا بعـــدم وجـــود أي مركـــز عمـــراين ينتمـــي إليهـــا خـــالل العشـــرين ســـنة الفئـــة الحجميـــة األولـــى- 

املاضية.

ن)، مركـزين عمـرانيني بالكتلـة 9000زادت مبركز عمراين ثالث، مقارنة باإلحصاء السابق (لفئة الحجمية الثانية ا-

السطايفية (تامسرت وتفرق)، ومركز واحد بكتلة البيبان وهي أوالد سيدي ابراهيم.

ل الهجـرة بنوعيهـا مـن الثالثـة إلـى الثانيـة، وهـذا راجـع إلـى عامـواحـدةإذن فبلدية تاسمرت تراجعت بمرتبـة

الداخلية (إلى البلديات المجاورة، مركز الوالية) أو الخارجية أي إلى مختلف واليات الوطن.
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2008الفئات الحجمية للمراكز العمرانية لسنة ):18جدول رقم (

أقل من السكان ن

1000

1000-

5000

5001-

10000

10001 -

25000

25001 -

50000

50001 -

100000

أكثر من 

100000

المجموع

السطايفية

023410010المراكز
%02030401000100

0629820358579232603700110616نسمة
%05,6918,4052,3623,5300100

البيبان

01250008المراكز
%012.52562.5000100

027051134495907000109956نسمة
%02,4610,3187,22000100

الحضنة

00241108المراكز
%00255012.512.50100

00128825101026042514820141416نسمة
%009,1036,0718,4136,40100

المناطق 

الجبلية

0371321026المراكز
%015.3838.4630.777.693.850100

090034458420484052079514820361988نسمة
%02.4912.3256.5914.3914.220100

أيـن كانـت مثـان مراكـز، 98بسـبع مراكـز مقارنـة 2008أصبحت هذه الفئة خالل تعداد : الفئة الحجمية الثالثة- 

% من سكان املناطق اجلبلية.12متثل 

يف كتلــة احلضــنة (أوالد بــراهم وتقلعيــت) ومركــزين بكتلــة البيبــان (ثنيــة النصــر وحــرازة)، تتــوزع هــذه املراكــز مبركــزين عمــرانيني

وثالث مراكز بالكتلة السطايفية (اجلعافرة، القلة واملاين). 

% مــن 56)، وحيتــوي علــى 2008مركــز عمــراين (13إىل  15مــن انتقلــت هــذه الفئــةالفئــة الحجميــة الرابعــة:-

سكان املناطق اجلبلية.

2008حصاء العام للسكن والسكان من إنجاز الطالب اعتمادا على اإل .
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وزع هذه املراكز بني الكتل اجلبلية على النحو التايل:تت

ــا أربــع مراكــز هــي: ســيدي امبــارك، زمــورة، أوالد دمحــان وحســناوة وتســتحوذ علــى -  % مــن 52الكتلــة الســطايفية 

سكان اإلقليم. 

ــا مخــس مراكــز هــي: املنصــورة، املهــري، بــن داود، جمانــة واليشــري؛ -  % مــن 87تســيطر علــى أكثــر مــن كتلــة البيبــان 

سكان اإلقليم.

ا أربع مراكز هي: غيالسة، الرابطة، العش والقصور؛ متثل حوايل -  % من سكان اإلقليم.36كتلة احلضنة يوجد 

، 2008إىل 1998ألف نسـمة) شـهدت هـذه الفئـة حتـول مـن إحصـاء 50–25(الفئة الحجمية الخامسة: - 

ومهـــا بلـــديتا بـــرج الغـــدير مـــن كتلـــة احلضـــنة وخليـــل مـــن الكتلـــة حبيـــث انتقلـــت إليهـــا بلـــديتني مـــن الفئـــة احلجميـــة الرابعـــة 

% من سكان املناطق اجلبلية.14السطايفية، وحتتوي على حنو 

عرفــت هــذه الفئــة حضــور بلديــة واحــدة مــن البلــديات ألــف نســمة)100إلــى 50الفئــة الحجميــة السادســة ( - 

بتعـداد لدية رأس الواد يف كتلة احلضنة جنوب الواليـةاجلبلية خالل هذا التعداد على خالف التعدادات السابقة وهي ب

ـــة وحـــوايل 14ألـــف نســـمة، وهـــي متثـــل 51ســـكاين قـــارب  ـــاطق اجلبلي % مـــن ســـكان كتلـــة 36% مـــن ســـكان املن

احلضنة.

تغـري خـالل التعـدادات املدروسـة، وذلـك بعـدم ألف نسمة لم تشهد أي 100الفئة الحجمية السابعة أكثر من - 

ين. ورود أي مركز عمرا
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:(مستويات المراكز العمرانية الجبلية في والية البرج)المراكز العمرانيةتراتب- 1-4

ـــا منـــاطق وعـــرة جغرافيـــا (االحنـــدار تصـــنف عـــادة املراكـــز العمرانيـــة يف املنـــاطق اجلبليـــة ـــا مراكـــز ضـــعيفة، كو علـــى أ

ـا واالرتفاع) جتعل من التنمية هاجسا يصعب بلوغه على وجه التمام والكما ل مما يؤدي بساكنتها إىل التخلي عنهـا وهجر

إىل املناطق اجلغرافية املنبسطة اليت حتقق هلم ما عجزت عنه املناطق اجلبلية.

اطق اجلبليــة املدروســة، نــولرتتيــب املراكــز العمرانيــة يف الواليــة بصــفة عامــة، ومنــه اســتنتاج حجــم املراكــز العمرانيــة يف امل

كمـا هـو مبـني ويات العمرانية وما جيب أن يتوفر عليه كل مستوى من املسـويات العمرانيـةتمسعملنا على إدراج مصفوفة لل

).19يف اجلدول رقم (
خ06

 1998من إنجاز الطالب اعتمادا على اإلحصاء العام للسكن والسكان .
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1: مصفوفة تصنيف المراكز العمرانية حسب مارك كوت19جدول رقم 

المؤشرات

المستوى

التجار، الحرفيون، التجهيزات

المطاعم

الوظيفة نشاطات مكملة

اإلدارية

ان المستفيدين عدد السك

من الخدمات

06

كل التجهيزات احلضرية

جتار مجلة.100010–500

فروع للشركات 30إىل 10من 

الوطنية.

مليون دج.02إىل 01سوق من 

مركز 

دائرة

100000–200000

نسمة

05

مستشفى+ ثانوية

جتار مجلة.10إىل 03من 200-500

نية.فروع لشركات الوط10إىل 03من 

مليون 01ألف إىل 50000سوق من 

دج.

مركز 

دائرة

50000–100000

نسمة

04

أربع جتهيزات منها: إكمالية، 

عيادة متعددة اخلدمات، 

صيدلية+ فندق منها حمطة 

خدمات

جتار مجلة.02إىل 01من 100-200

فروع لشركات الوطنية.02إىل 01من 

ألف 500ألف إىل 200سوق من 

دج.

مركز 

بلدية

25000–50000

نسمة

جتار مجلة.02إىل 01من 100–15كل التجهيزات القاعدية03

ألف 200ألف إىل 100سوق من 

دج

مركز 

بلدية

10000–25000

نسمة

فرع ألف دج100ألف إىل 50سوق من 14–04جتهيزا.12من أربع إىل 02

إداري

نسمة10000–5000

احد إىل ثالث من جتهيز و 01

جتهيزات.

فرع دج50000سوق أقل من 03- 01

إداري

نسمة5000أقل من 

جيجل، أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف التهيئة اإلقليمية، كلية علوم األرض والتهيئة عالوة بلحواش، خيارات التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية، حالة إقليم-1
.205، ص 2000العمرانية، جامعة قسنطينة، 
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وفقا هلذه املصفوفة صنفنا بلديات الوالية إىل ستة مسويات هي كالتايل:

المستوى السادس: -

يع الشروط، ، نظرا لتوفرها على مجبلدية برج بوعريريجحيتوي هذا املستوى على بلدية واحدة هي مركز الوالية وهي 

ا، كما تتوفر على العدد املطلوب  إذ حتتوي على مجيع التجهيزات واملنشآت القاعدية جبميع أنواعها وبشىت اختصاصا

مليون دج أحدمها للسيارات واآلخر لتجارة 02من اخلدمات وجتار اجلملة، وحتوز على سوقني كبريين يفوقان مبلغ كرامها 

أسواق شبه يومية لبيع املواد الغذائية بالتجزئة.فة إىل اجلملة للمواد الغذائية، باإلضا

ألف نسمة أو يزيد إذا اعتربنا جمال 200أضف إىل ذلك أن هذه اخلدمات موجهة بصفة مباشرة إىل حوايل 

نفوذها يسيطر على مجيع بلديات الوالية وحىت بلديات جماورة.

ة.لإلشارة فإن هذا المستوى غير معني بالبلديات الجبلي

المستوى الخامس: -

حيتــوي هــذا املســتوى علــى مخــس بلــديات، وظيفتهــا اإلداريــة مركــز دائــرة، تقــع أربــع بلــديات منهــا يف اإلقلــيم اجلبلــي 

الواقعـة يف السـهول احلماديةبلدية و (يف كتلة البيبان)املنصورة،، جمانة(يف كتلة احلضنة)، برج الغديربلدية رأس الوادوهي: 

.العليا

ـــزات منهـــا هـــذا املســـتوى بلـــديات  تســـتجيب ملعظـــم شـــروط املصـــفوفة، وهـــي جيـــب أن حتتـــوي علـــى خمتلـــف التجهي

جتـار 10إىل 03تـاجر، حـريف، مطعـم... باإلضـافة إىل وجـود 500إىل 200مستشفى و ثانوية، وعـدد يـرتاوح مـا بـني 

ف البنـــوك...، كمـــا حتتـــوي علـــى ســـوق مجلـــة ونفـــس العـــدد مـــن ممثلـــي الشـــركات الوطنيـــة كســـونلغاز، اجلزائريـــة للميـــاه، خمتلـــ

دج سنويا.50000أسبوعي مببلغ كراء يفوق 

نسمة. 100000إىل 50000وهذه اخلدمات موجهة خلدمة حوايل 
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المستوى الرابع: -

ي ؛ ثــالث منهــا تقــع يف اإلقلــيم اجلبلــزمــورة، اليشــري، ، بئــر قاصــد علــيخليــليضــم هــذا املســتوى أربــع بلــديات هــي 

كتلة البيبان.يفواليشري ة يف كتلة السطايفيةوهي خليل وزمور 

هــذا املســـتوى يشـــرتط وجـــود أربـــع جتهيـــزات منهـــا: إكماليــة، عيـــادة متعـــددة اخلـــدمات، صـــيدلية، فنـــدق منهـــا حمطـــة 

فتضـم تـاجر إىل تـاجرين تاجر وحريف، أما النشاطات املكملة 200إىل 100خدمات، كما حتتوي البلديات على حوايل 

ألـف يف العـام؛ هـذه 500إىل 200لعدد بالنسبة للشركات الوطنية وسوق يبلغ مثن كرائه يف العـام حـوايل للجملة ونفس ا

نسمة.50000إىل 25000التجهيزات والنشاطات ختدم حوايل 

المستوى الثالث: - 

قـع يف بلـديات ت09بلديـة منهـا 12هذا املسـتوى حيتـوي علـى عـدد كبـري مـن بلـديات الواليـة، يبلـغ عـددها حـوايل 

، غيالسـة، (كتلـة البيبـان)، املهري، بـن داود(الكتلة السطايفية)سيدي امبارك، أوالد دمحان، حسناوةاإلقليم اجلبلي وهي: 

.(السهول العليا)تكستار، عني تاغروت، العناصر،، والقصور (كتلة احلضنة)الرابطة، العش

ــذا املســتوى إضــافة إىل التجهيــزات القاعديــة مــا بــني  حمــل جتــاري مــن بينهــا تــاجر أو تــاجرين 100إىل 15توجــد 

ألـــف دينـــار جزائـــري؛ امـــا إقليمهـــا الـــوظيفي 500إىل 200للجملـــة، وســـوق أســـبوعي حملـــي بســـيط يبلـــغ كـــراؤه يف الســـنة 

نسمة.    25000إىل 10000فيخدم ما بني 
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المستوى الثاني: -

املــاين، القلــة، يف الســهول العليــا والبــاقي يف اإلقلــيم اجلبلــي: قعــابلــديات منهــا بلــديتني ت09توى جنــد يف هــذا املســ

عـني تسـرة، بليمـور،وتقلعيـت (كتلـة احلضـنة)، أوالد بـراهم(كتلـة البيبـان)، حرازة، ثنية النصر(الكتلة السطايفية)اجلعافرة

.(السهول العليا)

أربـــــع جتـــــار وحـــــرفيني، كمـــــا حتـــــوز هـــــذا املســـــتوى يشـــــرتط وجـــــود علـــــى األقـــــل أربـــــع جتهيـــــزات ومنشـــــآت قاعديـــــة و 

إىل 5000وجماهلـــــا الـــــوظيفي حمصـــــور مـــــا بـــــني ألـــــف دينـــــار جزائـــــري، 100علـــــى ســـــوق حملـــــي بـــــثمن كـــــراء ال يتجـــــاوز 

نسمة.10000

المستوى األول: -

(الكتلـة السـطايفية)تـامسرت، تفـرقاملستوى األخري حيتوي على ثالث بلديات تقع يف اإلقليم اجلبلي للواليـة وهـي: 

.(كتلة البيبان)الد سيدي ابراهيموأو 

نسمة، حتتوي على األكثر علـى ثـالث جتهيـزات ومنشـآت قاعديـة 5000هذه البلديات جماهلا الوظيفي ال يتعدى 

دج. 50000وكذلك على ثالث جتار، كما تزخر بسوق صغري يبلغ مثن كرائه هو

.2008البرج حسب األقاليم ): مستويات المراكز العمرانية الجبلية في والية 20جدول رقم (

المستوى
اإلقليم

المستوى 
األول 

المستوى 
الثاني 

المستوى المستوى الثالث 
الرابع 

المستوى 
الخامس 

المستوى 
السادس 

وأوالد سيدي كتلة البيبان
ابراهيم

حرازة، ثنية 
النصر

00جمانة، املنصورةاليشرياملهري، بن داود

الكتلة 
السطايفية

املاين، القلة، رت، تفرقتامس
اجلعافرة 

سيدي امبارك، أوالد 
دمحان، حسناوة

0000خليل وزمورة

كتلة 
الحضنة

أوالد براهم 00
وتقلعيت

غيالسة، الرابطة، 
العش، والقصور

رأس الواد، برج 00
الغدير

00

 2008من إنجاز الطالب اعتمادا على اإلحصاء العام للسكن والسكان .
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الموازنة العمرانية:-1-5
صـل حاليـا إىل اسـتنتاج مـدى تو العمرانيـة للمنـاطق اجلبليـة يف واليـة الـربج، نبناءا على التحاليل السـابقة ملختلـف عناصـر املنظومـة

ــايل ملثــل هــذه 1وذلــك بتطبيــق أحــد النمــاذجضــمن الشــبكة العمرانيــة للمنــاطق اجلبليــة اتــزان هــذه املراكــز  الكميــة املســتخدمة يف التحليــل ا
: الرتبة يف احلجم.قاعدةل االختصاص باملعروف لدى أه،(ZIPF G.K 1941-1949)زيبفقاعدةالظواهر، وهو 

هنــاك عالقــة منتظمــة بــني املدينــة األوىل مــن حيــث احلجــم واملــدن األخــرى؛ بعبــارة أخــرى أنــه ميكــن تــنص هــذه القاعــدة علــى أنــه 
صـف املدينـة دينة األوىل وترتيب هذه املدينة؛ أي أن حجم املدينة الثانيـة يسـاوي نالتعرف على حجم أي مدينة من خالل معرفة حجم امل

2األوىل، والثالثة هي الثلث، والرابعة الربع......

الية  ويعد استخدام منوذج زييف يف الدراسات اجلغرافية ذا فائدة كبرية كونه أداة وصف ووسيلة كشف عن خمتلف االختالالت ا
3.ضمن إقليمهاي مدينة أحلجم ورتبة 

:لتطبيق هذا النموذج اتبعنا اخلطوات التالية
ترتيب البلديات اجلبلية حسب حجمها ترتيبا تنازليا.-1
إجياد مقلوب رتبة كل بلدية.-2
مجع مقاليب الرتب.-3
حساب جمموع سكان التجمعات العمرانية.-4
قســمة جممــوع ســكان التجمعــات علــى جممــوع مقاليــب الرتــب، والنــاتج ميثــل حجــم الســكان املتوقــع للتجمــع العمــراين -5

األول.
قســـمة احلجـــم املتوقـــع للتجمـــع العمـــراين االول علـــى اثنـــني للحصـــول علـــى احلجـــم املتوقـــع للتجمـــع الثـــين، وعلـــى ثالثـــة -6

للحصول على التجمع الثالث وهكذا.......
بعد إمتام مجيع اخلطوات نرسم املنحنيات البيانيـة (توزيعـات)، وهـي عبـارة عـن منحنيـات لوغاريتميـة تـربط كـل حجـم سـكاين مـع 

عينة؛ كما ميكننا أن نقارن بني منحنيات التوزيع مع اخلط االجنراف النظري.رتبة م

يف؛ أنظر: جهاد قمي جغراتعرف النماذج الرقمية اجلغرافية باملعادالت اجلغرافية، أو بالعالقات الرياضية املشتقة من قاعدة نظرية علمية أدت إىل توليد منوذج ر -1
.28، ص2010حممد قربة، املفاهيم األساسية للنظريات والنماذج يف العلوم اجلغرافية، د ط، مكة املكرمة، 

.07، ص 2008دينا الدجاين، إجتاهات الرتكز العمراين يف اجلمهورية العربية السورية، أفريل - 2
3 - DENISE  PUMAIN : Une théorie géographique pour la loi de ZIPF, Revue Région et
développement N36, 2012, p32.



خ

271

الر البلديات 
الفرق بين الحجمينالحجم المثاليLogالحجم المثالي للسكانالحجم الحقيقي للسكانLog Nlon n²logpnlogpn.lognتبة

1004.711655051482939154.97273442433.00رأس الواد

20.301030.090614.4156741.32925026042469584.67170920915.50برج الغدير

30.477120.227644.4155902.10677226037313054.4956135268.00خليل

40.602050.362474.3636302.62716723101234794.370679377.75اليشير

3619.00-50.698970.488554.3502863.04071922402187834.273764مجانة

5627.50-60.778150.605514.3279713.36781621280156534.194597المنصورة

6068.57-70.8450980.714194.2897003.62521719485134164.127623حسناوة

5752.63-80.9030890.815574.2428393.83166517492117394.069631المهير

6705.00-90.9542420.910574.2340104.04027317140104354.018492العش

7109.50-101.0413921.084494.2175104.3920841650193923.972758أوالد دحمان

3276.27-111.0791811.164634.0723964.3948541181485383.931356القصور

3814.75-121.1139431.240864.0659904.5292821164178263.893539كسيدي امبار 

4407.77-131.1461281.313604.0656544.6597601163272243.858777بن داود

4335.79-141.1760911.383194.0431264.7550851104467083.826593غيالسة

4751.00-151.2041191.449904.0418664.8668911101262613.796643الرابطة

4426.31-161.2041191.449904.0126684.8317341029658703.768638زمورة

2473.59-171.2304481.514003.9029814.802419799855243.742253الجعافرة

2656.50-181.2552721.575703.8961954.890786787452183.717504أوالد براهم

1294.11-191.2552721.575703.7949754.763728623749433.693990الماين

1427.25-201.278751.635213.7869644.842594612346963.671728القلة

1302.86-211.301031.692673.7615514.893891577544723.650501ثنية النصر

1300.14-221.3222191.748263.7457774.952738556942693.630326حرازة

924.74-231.3424221.802093.6996644.966513500840833.610979تقلعيت

220.88-241.3617271.854303.6163704.924512413439133.592509تاسمرت

251.3802111.904983.4321674.737115270537573.5748411051.60أوالد سيدي ابراهيم

261.3979401.954233.3352574.662489216436123.5577471448.12تفرق

261.4149732.002145.558697.865404361988361988المجموع
5.55869471494

49

ات مديرية التخطيط خالل معطيمن أعد من طرف الباحث
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ان التجمعـــات لنـــا أن هنـــاك عـــدم تـــوازن يف توزيـــع ســـكة زييـــف علـــى جمـــال الدراســـة تبـــنيمـــن خـــالل تطبيـــق قاعـــد

جتمعــا عمرانيــا تــابع للمنــاطق 26عرفــت الواليــة 1987العمرانيــة يف املنــاطق اجلبليــة يف واليــة بــرج بــوعريريج؛ ففــي تعــداد 

ألف نسمة.265اجلبلية بعدد سكان قارب 

، 1998، 1987):الفوارق بين األحجام المثالية والحقيقة حسب قاعدة زييف:21(جدول رقم

2008.
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2008، 98، 87من إنجاز الطالب اعتمادا على اإلحصاء العام للسكن والسكان .
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نالحظ أن:1987) املنجز من خالل النتائج املتوصل إليها بتطبيق قاعدة زييف 21بناءا على اجلدول رقم (

فية تشـهدان عجـزا يف منظومتهـا العمرانيـة، وذلـك مقارنـة حبجمهـا احلقيقـي واملثـايل هناك بلديتني يف الكتلة السطاي- 

نسمة)، يف حـني أن بـاقي البلـديات تعـرف فائضـا يف 888-نسمة) وبلدية تفرق(15240-ومها بلدية خليل (

نسمة حسب كل جتمع.5000إىل 1000حجم السكان يرتواح من 

نســمة) وأوالد ســيدي 1055-يف بلــديتني مهــا املنصــورة (اهرة، عجــز كتلــة البيبــان تشــهد هــي األخــرى نفــس الظــا- 

4500إىل 1500نســمة)، يف حــني أن بــاقي البلــديات تعــرف فائضــا ســكانيا يــرتاوح مــا بــني 520-ابــراهيم (

نسمة.

ــا ثــالث مراكــز عمرانيــة -  وهــي رأس الــواديف أحجامهــا الســكانية تعــرف العجــز الــيت أمــا كتلــة احلضــنة فــنالحظ أن 

تشـهد نسمة)، يف حني البلـديات األخـرى 441-نسمة) والعش (4850-نسمة)، برج الغدير (36147-(

نسمة.3600-1300فائضا ما بني 

نســتنتج ممــا ســبق أن املراكــز العمرانيــة الرئيســية مثــل رأس الــواد، الغــدير، املنصــورة، خليــل... علــى اخــتالف الكتــل - 

، علـــى خـــالف بـــاقي البلـــديات املتوســـطة مـــن حيـــث ثقلهـــا يف اجلبليـــة هـــي الـــيت تشـــهد عجـــزا يف حجـــم الســـكان

املنظومة العمرانية يف والية الربج.

فيبني نفس عدد البلديات اليت يتوجب إعمارها وهي:1998أما تعداد - 

ن)، بلــديتان يف كتلــة البيبـــان 1246-ن)وبلديــة تفــرق (18771-بلــديتان يف الكتلــة الســطايفية ومهــا خليـــل (- 

ن)؛ يف حـــني أن كتلـــة احلضـــنة تضـــم ثـــالث بلـــديات 738-ن)، أوالد ســـيدي ابـــراهيم (823-(ومهـــا املنصـــورة 

ن).5783-ن) والقصور (4849-ألف ن)، برج الغدير (41-هي: رأس الواد (

، وذلــك يف كتلــة احلضــنة 1998إىل بلديــة القصــور ســنة 1987مــا منيــزه هنــا هــو انتقــال العجــز مــن بلديــة العــش - 

دائما.
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ات يف شــىت الكتــل اجلبليــة تعــرف عــددا ســكانيا أكثــر مــن احلجــم املثــايل حســب قاعــدة زييــف، ولكــن بــاقي البلــدي- 

نسمة.5000إىل 1500خيتلف من بلدية إىل أخرى يف جمال حمصور ما بني 

جند أن هناك حتول بسيط مقارنة بالتعدادات السابقة.2008لسنة أما خالل التعداد العام للسكن والسكان 

) جنــد أن هنــاك ســت بلــديات فقــط تعــاين عجــز يف أحجامهــا الدميوغرافيــة مقارنــة 21دول رقــم (فمــن خــالل اجلــ

، وهي موزعة بالتساوي ما بني الكتل اجلبلية:باألحجام املثالية

ن).1448-ن)وتفرق (5268-بلديتان يف الكتلة السطايفية ومها دائما خليل (- 

ن).377-ن)، واليشري (1051-يم (بلديتان يف كتلة البيبان ومها أوالد سيدي ابراه- 

ن).20915-ن) وبرج الغدير (42433-بلديتان يف كتلة احلضنة ومها رأس الواد (- 

أمــا بــاقي بلــديات الكتــل اجلبليــة الــثالث فهــي تعــرف فائضــا يف حجمهــا الســكاين مقارنــة بــاحلجم املثــايل لزييــف، - 

نســمة كمــا هــو موضــح يف 6000د يتجــاوز ن وقــ200وخيتلــف هــذا الفــائض مــن جتمــع إىل آخــر قــد يصــل إىل 

اجلدول أعاله.

مــا نستخلصــه مــن خــالل تطبيــق قاعــدة الرتبــة يف احلجــم أن البلــديات اجلبليــة املدروســة غــري مطابقــة متامــا ملنحــىن 

زييف، فهي إما فوق املنحى، أو حتته؛ ومنه فهي ال ختضع لقاعدة التسلسل اهلرياركي.

تفــرغ عمرانيــا، وذلــك ســائد يف معظــم البلــديات اجلبليــة بصــفة عامــة، وجتمعــات مبعــىن أن هنــاك جتمعــات جيــب أن

أخــرى حتتــاج إىل توجيــه الســكان إليهــا ألن ترتيبهــا يف الســلم اهلرياركــي ال يتجــاوب مــع حجمهــا احلقيقــي، مثــل بلديــة رأس 

ـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى التـــــــــــــــــوايل ـــــــــــــــــيت حتتـــــــــــــــــل املـــــــــــــــــرتبتني األوىل والثاني ـــــــــــــــــواد وبـــــــــــــــــرج الغـــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــن كتلـــــــــــــــــة احلضـــــــــــــــــنة ال .  ال
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(الموازنة البيئية)المنظور البيئي للتنمية المتوازنة في المناطق الجبلية في والية البرج:-2

العلميـة و التكنولوجيـة وذلـك مـن تقوم التنمية على استغالل املـوارد البيئيـة و اإلمكانيـات البشـرية مبـا فيهـا املنجـزات

البشــرية و حتســني و تطــوير نوعيــة حيــاه البشــر، ويقــاس مســتوى االحتياجــاتن األهــداف أمههــا تلبيــة جــل حتقيــق عــدد مــأ

تتجلـى االقتصـاديةو االجتماعيـةالنهوض والتقدم التنموي يف أي جمتمع وذلك فيما حتدثه (التنميـة) مـن تغيـريات يف البنيـة 

تمع و زيادة الدخل الق ومي.يف حتسني احلياة املعيشية إلفراد ا

وبناء على ما تقدم ميكن أن نالحظ العالقة الوثيقة بني التنمية و البيئة فاألوىل تقوم على مـوارد الثانيـة وال ميكـن أن 

تقوم التنمية دون املوارد البيئية وبالتايل فان اإلخالل باملوارد من حيث إفسادها سيكون له انعكاسـاته السـلبية علـى العمليـة 

يـــث مســـتواها و حتقيـــق لمـــوارد و تناقصـــها ســـيؤثر أيضـــا علـــى التنميـــة مـــن حلدافها كمـــا أن شـــحه التنمويـــة و اإلخـــالل بأهـــ

تقوم التنميـة علـى مـوارد بيئيـة متعديـة كمـا إن األضـرار بالبيئـة و مواردهـا يضـر باالحتياجـات نه ال ميكن أنأأهدافها حيث 

وان ينظــر اىل البيئــة و التنميــة باعتبارهــا متالزمــني يئــةللباالعتبــارالبشــرية، و عليــه ينبغــي علــى التنميــة أن تقــوم أســاس وضــع 

1فالتنمية لن حتقق أهدافها دون األخذ بسياسات بيئية سليمة.

ســاهم يف الــرغم مــن هــذه املتالزمــة إال أن اإلنســان بتصــرفاته اجلشــعة يف اســتثمار واســتهالك املــوارد املتاحــة لــه ىعلــ

ــا قــد تكــون عامليــة كتغــري املنــاخ وارتفــاع درجــة احلــرارة، احنســار الغابــات، االخــالل باألنظمــة البيئــة وإحلــاق أضــرار جســيم ة 

2انقراض بعض االنواع احليوانية....

جـزء مـن األنظمـة البيئيـة العامليـة الـيت متتـاز بثرائهـا وغناهـا مبختلـف املـوارد الطبيعيـة كاملـاء اجلبليـةنظمـة البيئـةوتعـد األ

ـــا يف املقابـــل تعـــد مـــن أبـــرز األنظمـــة البيئيـــة هشاشـــة وتعرضـــا للتـــدهور النبـــايت(مســـتودعات العـــامل)، الغـــذاء والغطـــاء ، إال أ

واالختالل.

، بتاريخhttp://www.blogger.com/blog-this.gنقال عن موقع: العالقة بني البيئة والتنمية (صراع البيئة والتنمية)،،عبد احلكيم حممود- 1
.2015جوان 

.112اإلنسان ومشكلة البيئة، جملة عامل املعرفة، ص - 2
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مركبات النظام البيئي الجبلي:- 2-1

وفقــا هلــذا املنظــور ســنحاول اســتنتاج مــدى اتــزان األنظمــة البيئيــة اجلبليــة بواليــة بــرج بــوعريريج، وذلــك بتنــاول أهــم 

املميزة هلذا اإلقليم وهي: الغطاء النبايت، الرتبة والغذاء واملاء.بيئي اجلبلي و املشكلة للنظام الاملوارد اجلبلية 

:(رئة اإلقليم)الغطاء النباتي-1- 2-1

، ويف ذكــر أمهيتهــا أردفــت '' الغابــات الجبليــة جــذور مســتقبلنا ''2011جــاء شــعار الســنة الدوليــة للجبــال عــام 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة قائلة:

املنـاطقيفاحلرجـيالغطـاءفقـدانعنـد.الكـوارث الطبيعيـةمـنالنـاسمحايةضمانعلىاجلبليةالغاباتاعدتس'' 

احلديديـةوالسـككالطـرقوشـبكاتالنقـلوخطـوطوحمطـات الطاقـةالسـياحية،واملنتجعـاتواملـدنالقـرىتصبحاجلبلية،

ياراتعرضةأكثركلها يارات الثلجيةاألرضيةلال تـوفرهالـذيالـواقيالـدرعاملنـاخ يصـبحتغـريومـعالفيضـانات،و واال

.أمهيةأكثراجلبليةالغابات

يفالطبيعيـةالكـوارثخمـاطرمـنيزيـدممـااألمطـار،هطـولزيـادةمـعشـدةأكثـرالعواصـفتصـبحاملتوقـع أنومـن

ـاإىلإضـافة،اجلبـال تعـدّ العـيش،لسـبلاألساسـيةالبيئيـةواخلـدماتالسـلعوتـوفريرفاهنـا اجلسـديحلمايـةحيويـةكو

العامليـةالـّرؤىبالغاباتاملغطّاةالطبيعيةاملناظرمجالشكلوقد، الثقايفتراثناحيمي وجودهاطبيعيةكنوزاً اجلبليةالغابات

والتجديـدجمامواالسـتللسـياحةاجلبليـةاملناطقإىلاملالينييسافرعامكلويف،اجلبليةاالجتماعية للمجتمعاتوالتقاليد

1''.الروحي

ـاالغابـاتتقيـيماملتحـدة، شـعبةلألمـموالزراعـةاألغذيـةمنظمـة-1 ا: تقريـر اليـوم الـدويل للجبـال وإدار ، الغابـات اجلبليـة جـذور 2011ديسـمرب 11وصـو
.4مستقبلنا، ص
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إذن مــن خــالل مــا ســبق يتأكــد األمهيــة العامليــة للغطــاء النبــايت اجلبلــي ســواء مــن ناحيــة اإليكولوجيــة أو االقتصــادية، 

وهــذه األمهيــة ال تــنقص عــن األمهيــة احملليــة للغطــاء النبــايت اجلبلــي لواليــة بــرج بــوعريريج، وبغــرض معرفــة ذلــك ســنحاول فيمــا 

الغطاء النبايت اجلبلي بالوالية.يلي تقييم وضعية

سنة تقريبا حتوال طفيفا يف مساحتها، اليت قدرت يف 15شهدت املساحة الغابية يف والية برج بوعريريج خالل 

% 97، وأكثر من هكتار عبارة عن أحراش6100باإلضافة إىل ما يقارب ألف هكتار76بداية األلفية الثالثة حبوايل 

بنسب متفاوتة.ة يف األقاليم اجلبلية الثالث بالواليةمن هذه املساحة منتشر 

ايــة  ، 2014–2010اســتقرت املســاحة الغابيــة يف الواليــة علــى حاهلــا إىل غايــة بدايــة اخلماســي 2009ومــع 

ـا حمافظـة الغابـات، إذ قـدرت املسـاحة يف  2014أين الحظنا اتساع املساحة الغابية بفضل عمليـات التشـجري الـيت تقـوم 

% منشرة يف املناطق اجلبلية.97هكتار وبنسبة 103000وايل  حب

أمــا إذا أردنــا املقارنــة بــني خمتلــف املنــاطق اجلبليــة املهيكلــة إلقلــيم الواليــة فنجــد أن أكــرب مســاحة غابيــة تغطــي كتلــة 

ار وأخـــريا ألـــف هكتـــ39، مث كتلـــة احلضـــنة جنوبـــا حبـــوايل  2014ألـــف هكتـــار ســـنة 40البيبـــان يف غـــرب الواليـــة حبـــوايل 

ألف هكتار.20اجلبال السطايفية مشاال حبوايل 
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2014 إ 2001 من الطبيعية األقاليم ع ج ال والية الغابية املساحة تطور

السطايفية بال ا بان الب كتلة ضنة ا كتلة العليا ول الس إقليم

يف إقلــيم الواليــة يعــرب عنــه ، مث تطــوره خــالل الســنوات األخــرىســنوات10إذن اســتقرار املســاحة الغابيــة ألكثــر مــن 

باحتمالني:

ار سواء طبيعية أو بشرية (قطع، حرق....)عدم تعرض املساحة الغابية بالوالية عموما ألي أضر - 

وبقاء املساحة على حاهلا.ات أخرى لتعويض املساحات املتدهورةسهر حمافظة الغابات بالوالية مع هيئ- 

ويعــد االحتمــال الثــاين األقــرب للصــحة كــون املنــاطق اجلبليــة مــن أفقــر املنــاطق يف الواليــة (أنظــر مســتويات التنميــة)، 

قطـع األشــجار واســتخدامه كوقـود حفــري مــن جهــة، ومـن جهــة ثانيــة نعـرف أن اجلزائــر مــرت بفــرتة ومنـه ســعي الســاكنة إىل

دف التمشيط عن اجلماعات اإلرهابيـة عمـدت السـلطات العسـكرية إىل حـرق مسـاحات كبـرية مـن 1990حرجة منذ  و

، هذا باإلضافة إىل احلرائق السنوية اليت يشهدها فصل الصيف.اهلكتارات

 من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات مديرية الغابات بالوالية

51
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سـبق وبنـاء علـى معطيـات مديريـة الربجمـة ومتابعـة امليزانيـة بالواليـة (اهليئـة الوحيـدة علـى مسـتوى الواليـة من خالل ما

املكلفــــة بتقــــدمي اإلحصــــائيات) فــــإن الغطــــاء النبــــايت بالواليــــة عمومــــا واملنــــاطق اجلبليــــة خصوصــــا يف اتــــزان علــــى الــــرغم مــــن 

ايفية ومشــال البيبــان) بــالقطع العشــوائي وجنوبــا (كتلــة احلضــنة التــدخالت الــيت تشــهدها الغابــات، يف الشــمال (اجلبــال الســط

وجنوب البيبان) بالرعي اجلائر.

:  نظمة البيئية الجبلية)(معادلة هشاشة األالتربة والماء-2- 2-1

موعة املعنية باجلبال لدى منظمـة األغذيـة والزراعـة التابعـة للفـاو: "إن امليـاه مقـوم  يقول دوغالس ماكغواير، رئيس ا

ي للحياة البشرية، والنظم البيئية الصحيحة للجبال مصـدٌر أساسـي لإلمـدادات العامليـة مـن امليـاه. ومـن خـالل العنايـة أساس

ا، مبا يف ذلك حنن أنفسنا". 1جببال العامل نساعد على ضمان استمرار البقاء على األمد البعيد لكل ما يرتبط 

رض التكوينــات اجلبليــة حركــة اهلــواء ـوتعتــات الطبيعيــة للميــاهالمســتودعكثيـــراً مــا يطلــق علــى اجلبــال تســمية لــذلك  

.تسقط على هيئة أمطاٍر وثلوجمث حول الكرة األرضية وجتربه على الصعود اىل أعلى حيث يتكثف كغيومٍ 

اليت غالبـاً مـا ال تسـقط -كما ختتزن اجلبال املياه على شكل ثلوٍج وجليد، لتنطلق كمياٍه ذائبة خالل فرتات الدفء

ـــار باألقـــاليم % 90اىل 70، لـــذلك فـــإن حـــوايل فيهـــا إال كميـــاٍت ضـــئيلة مـــن األمطـــار مـــن كميـــات امليـــاه اجلاريـــة يف األ

ـار الكـربى يف العـامل ، مـن اجلبـالتنبع اجلافة وشبه اجلافة ـر النيـل -واحلقيقـة أن مجيـع األ ـر "ريـو غرانـدي" اىل  -مـن 

احــد مــن كــل شخصــني علــى ظهــر هــذا الكوكــب، علــى ميــاه اجلبــال بشــكٍل أو آخــر: تقــع منابعهــا يف اجلبــال، كمــا يعتمــد و 

.للشرب، وكمصدٍر للطاقة أو الدخل، وإلنتاج الغذاء

-ن الطبيعــة العموديــة للجبــال أإذ ،عبــارة عــن نظــٍم بيئيــٍة هّشــةيــةلعلــى الــرغم مــن ذلــك إال أن األنظمــة البيئيــة اجلب

ا، وقممه ا خطوطها الكنتورية، ونتوءا كما أن تربة اجلبـال، والـيت تتشـكل علـى ،  ر مستقرـجتعل سطحها غي-ا ومسطحا

اه ال-1 ال والمی ة، الجب ة والزراع ة األغذی مبر منظم ة، دیس ة: 2003عذب ع المنظم ن موق ، ع
http://www.fao.org/arabic/newsroom/focus/2003/dec_idm_3.htm 2012، بتاریخ سبتمبر.
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ــاً مــا تكــون حديثــة ال وضــحلًة وأقــل تكــوينحنــٍو بطــئ بســبب االرتفاعــات الشــاهقة ودرجــات احلــرارة األكثــر اخنفاضــاً، غالب

1.رسوخاً مما جيعلها عرضًة للتعرية واالجنراف

ـــة لالخـــتاللية أن تعـــرض اللبشـــر وميكـــن لألنشـــطة ا ـــة اجلبلي ـــدقيق للـــنظم البيئي ـــوازن ال ـــاث الغابـــات املرتفعـــة، ،ت فاجتث

كــل مــن -رك آثارهــا مجيعــاً ـوالزحــف العمــراين، تتــلســكان، ومســتوى التنميــة ومعيشــة اوالتعــدين، والزراعــة غــري املســتدامة، 

نـاطق السـفلى، مـن خـالل آثارهـا املتصـلة وعلـى السـكان والـنظم البيئيـة الواقعـة يف امل-على مساقط امليـاه اجلبليـة -ناحيته 

.باملياه

تساعد النظم البيئية اجلبلية السليمة على منع تعريـة واجنـراف الرتبـة، وحتـّد مـن الرتسـيب يف خزانـات امليـاه، يف املقابل 

دد  .أقدام اجلبالإمدادات املياه يفوختفف من حدة آثار االنزالقات الطينية والفيضانات، وهي عوامل ميكنها مجيعاً أن 

من خالل ما سبق نستنتج أن هناك مؤشرات عدة تتحكم يف معادلة هشاشة األنظمة البيئية اجلبلية وهي:

.، وحجم املياه اليت تصرفهاالصخريةاتكويناخصائص املناطق اجلبلية من حيث - 

.ى التنموي واملعيشي للسكاناملستو ، النمو الدميوغرايف، الكثافة السكانية: اخلصائص البشرية للمناطق اجلبلية- 

االستغالل البشري للمجال:- 

املمارسات الزراعية.- 

الرعي اجلائر.- 

االستغالل العشوائي لألشجار.- 

إذن ســبق لنــا وأن تناولنــا هــذه العناصــر يف فصــول ســابقة (فصــل إمكانيــات وعوائــق التنميــة يف املنــاطق اجلبليــة، وكــذا 

يف املناطق اجلبلية)، وحىت ال نقع يف التكرار لـذا سـنركز خـالل هـذا العنصـر علـى أثـر فصل املنظور القطاعي للتنمية املتوازنة 

ذلك على اجلانب البيئي وباختصار.

.ع السابقوقامل-1
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ـا  انطلقنا يف إجناز جدول املوازنة البيئية يف املناطق اجلبلية بوالية الربج من تعريف البيئة نفسها، حبيـث تعـرف علـى أ

مــا النظـام البيئــي فهـو مســاحة مــن اإلنسـان وخمتلــف الكائنـات احليــة؛ أالـيت يعــيش فيهــا جمموعـة الظــروف والعوامـل اخلارجيــة 

1الطبيعة وما حتتويه من كائنات حية.

تمـــع احليـــوي وهـــي: الكائنـــات احليـــة مبـــا فيهـــا اإلنســـان  واضـــح أن هـــذا التعريـــف يأخـــذ يف طياتـــه مجيـــع عناصـــر ا

إال أن اإلنســان يأخــذ مكانــة خاصــة ضــمن هــذه املنظومــة نظــرا نــاخ...)؛ بــة وتركيبتهــا، عناصــر املوالعناصــر غــري احليــة ( الرت 

مركبات النظام البيئي إىل حد ما.لتطوره الفكري والنفسي، فهو املسيطر على مجيع

واستغالله له تولـدت معادلـة املوازنـة البيئيـة، فاتسـاع اهتمامـات 2وضمن العالقة اليت ربطت اإلنسان مبجاله الطبيعي

نسان البيولوجية من مأكل، مشرب وملبس جعـل اإلنسـان يـوفر كامـل طاقاتـه الفيزيائيـة والعقليـة لتطويـع هـذه وحاجيات اإل

الفضاءات لصاحله.

لي حسب الكتل الجبلية في الوالية:حوصلة موازنة مركبات النظام البيئي الجب- 2-2

اســتنا) يــة بــرج بــوعريريج (موضــوع در وفقــا هلــذا املنظــور أعــددنا جــدوال ملخصــا لوضــعية األنظمــة البيئيــة اجلبليــة بوال

)، متمسـكني يف خضـم هـذا Biocénoseأو املسكن) و العناصر غري احلية (Biotopeبشقيها: العناصر غري احلية (

الية). التحليل بالبعد اجلغرايف (توزيع الظاهرة فضائيا، واستنتاج الفوارق ا

) للنظام البيئي اجلبلي ميتاز مبا يلي:Biotope(نستنتج أن طبيعة املسكن ) 21من خالل اجلدول رقم (

%، وسـاعد يف ذلـك 25معرضة لعمل التعرية خاصة املائية يف ضوء االحندارات الشديدة اليت تزيد عـن أن جل املناطق - 

800الــيت تزيــد عــن الرتكيبــة الصــخرية املمثلــة يف الغــرين واملــارن مــع وجــود الكلــس إضــافة إىل كميــات التســاقط الكبــرية 

% تســقط يف ثالثــة أشــهر فقــط (نــوفمرب، ديســمرب وجــانفي)، ممــا 90ملــم ســنويا ؛ منهــا 1000وقــد تصــل إىل ملــم،

جيعل وقعها على الصخور شديد يف ظل تدهور الغطاء النبايت املعرض للحرائق والقطع العشوائي والرعي اجلائر.

.20،ص 1997،الثالثةالطبعة،اللبنانيةاملصريةالدار،البيئةوتلوثاإلنسان،أرناؤوطالسيدحممد/د- 1
.15، ص 1978، 222نز، البيئة واإلنسان عرب العصور، سلسلة عامل املعرفة، ترمجة السيد حممد عثمان، العدد إيان ج سيمو - 2
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في الوالية.حوصلة عناصر النظام البيئي الجبلي حسب الكتل الجبلية):22(جدول رقم

كتلة الحضنةكتلة البيبانالجبال السطايفية

البيئة

العالقة

بين 

العناصر

الحية 

و

غير 

الحية

العناصر

غير

حية

التركيبة 

الصخرية

يف املرتفعات الشمالية
مث ،جند الفليش

الكلس والدوليميت 
ما السفوح أالصلب،

اجلنوبية والشرقية ترتكز 
املارن.ترسبات 

ا كثي را ـتتنشر 
تكوينات الكلس 

والدوليميت الصلب 
خاصة يف حوض 

املهري، أما املرتفعات 
اجلنوبية والغربية 

ى الشرقية ـوحت
فتنتشر ترسبات 
املارن، الغرين...

يف املرتفعات اجلنوبية 
جند تكوينات الكلس 
والدوليميت الصلب، 
أما يف أقدام الشرقية 

السفلى للكتلة ترتكز  
وينات املارن، اما تك

الغربية تنتشر أكثر 
الرتسبات الرملية لواد 

القصب

االنحدارات

احندار شديد يتجاوز 
% لثالث أرباع 25

الكتلة، ليقل إىل 
% يف أقصى 3حوايل 

األقدام اجلنوبية.

تشتد االحندارات  
% يف أقصى 25≥

اجلهات األربع 
للكتلة، أما يف 
وسطها فتتدرج 
ن االحندارات إىل أ

تصل إىل حدود 
% يف حوض 2

املهري.

احندارات هذه الكتلة 
أقل شدة من 

ترتاوح ما سابقتيها،
. %25إىل 12ن م

رة ـ(االحندارات الكبي
ترتكز يف أقصى 

جنوب شرق الوالية)

التساقط

تعرف الكتلة تساقط 
معترب يزيد عن 

- 600متوسط 
ملم يف أقصى 800

الشمال مث يبدأ 
ل بالتدرج إىل إن يص

ملم300حدود 

متوسط التساقط 
بالكتلة ما بني 

ملم 800- 600
، يرتفع ليصل 

ملم يف 1000
قمم اجلبال الواقعة 
غربا، وينخفض إىل 

ملم 300حدود 

تشهد هذه الكتلة  
، كمية تساقط أقل
حبيث تتدرج من 

ملم يف القمم 800
اجلنوبية للكتلة لتصل 

ملم 200إىل حوايل 
جمرى واد يف حدود 

القصب يف اجلنوب 
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الغريب.يف حوض املهري.

المجاري 

المائية

احلوض التجميعي 
2500لواد بوسالم (

)، تغذيه ²كلم
: واد التاليةودية األ

يف ³هكم83املاين 
وواد بوسالم السنة
االجتاه .³هكم77

غرب.- مشال جنوب

حوض تيشي حاف 
وهو جزء من 

حوض الصومام، 
الواد الذي يغذيه 

77هو واد آزرو 
يف السنة، ³هكم

يتجه من اجلنوب 
حنو الشمال.

احلوض التجميعي 
لواد القصب

)، من ²كلم1495(
أشهر األودية اليت 
تغذيه واد القصب 

(يأخذ عدة 
4.3تسميات) 
.³هكم

االجتاه: جنوب 
جنوب غرب.-شرق

هشاشة ناجمة عن االنحدار  والتساقط النتيجة
الكبير والتركيبة الصخرية.

ا هشاشة سببه
الظروف المناخية

العناصر

حية

الغطاء 

النباتي

تقدر مساحة الغطاء 
%21النبايت حبوايل

من املساحة الكلية، 
أشجار الصنوبر 
احلليب السرو، 

الكاليتوس واألرز.

تقدر مساحة 
الغطاء النبايت حبوايل 

من 38%
املساحة الكلية

أشجار الصنوبر 
احللبـي السرو، 
الكاليتوس واألرز.

ر مساحة الغطاء تقد
10النبايت حبوايل 

من املساحة %
الكلية، يف اجلهة 
الشرقية أشجار 

الصنوبر احللبـي السرو 
والكاليتوس

الحيوانات

األرنب البين، اخلنزير الربي، األرنب الربي، ابن آوى، القنفد، 
.الثعلب، قط الغابة، الضبع املخطط، الريبوع..

- السمان - البط الربي - نسر البط، العقاب، الأما الطيور:
-اللقلق - الطائر املائي -- احلجل- املالعقي طائر أبو ملعقة 

-الغراب -الصقر - متوج الغطاس - اهلدهد، الكركي - بلوفر 
ر، الزرزو -الطيطوي - النعار - شرشور -احلبارى - احلسون 

محامة....
للثروة أقل انتشارراء وتنوع حيواني ونباتيثالنتيجة

الحيوانية والنباتية



خ

285

العناصر

حية

اإلنسان

الكثافة 

السكانية

²نسمة يف كلم120
الواحد.

²نسمة يف كلم90
الواحد.

²نسمة يف كلم140
الواحد.

النمو 

الديموغرافي

النمو السكاين ما بني 
1998احصائي 

منو سليب 2008و
–يقدر حبوايل 

0.3%

قدر النمو السكاين 
ني احصائي ما ب

2008و1998
%1,81حبوايل 

قدر النمو السكاين 
ما بني احصائي 

2008و1998
%1,51حبوايل 

المستوى 

الثقافي

% من الطبقة العامة، تليه الطبقة 55جمتمع املناطق اجلبلية حوايل 
%، والنسبة الباقية املقدرة بـ 25األمية اليت ال تقرأ وال تكتب بنسبة 

قة املثقفة.% فقط هي الطب20
المستوى 

التنموي

% منها تقبع يف 50هناك فوارق بني خمتلف البلديات إال أن حوايل 
املراتب األخرية تنمويا.

النشاط 

الفالحي

أشجار مثمرة، بستنة، 
زراعات واسعة.
تربية الدواجن 

واألبقار

أشجار مثمرة، 
بستنة، زراعات 

واسعة.
تربية الدواجن 

واألبقار

سعة، زراعات وا
بستنة..

الرعي وتربية اخلروف 
واملاعز...

النتيجة

 من إنجاز الطالب
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ي اجلبلـــي جنــد أن خصـــائص املكونـــات ـأو املســـكن) للنظـــام البيئــBiotopeزة لـــ (ـيف ظــل هـــذه اخلصــائص املميـــ

ـــة لـــه ( ـــاز بثـــراء نبـــايتBiocénoseاحليوي ـــواين )Flores() متت ـــة) Faunes(وحي ذلـــك قابلـــه يف ال نظـــري لـــه يف الوالي

ن/كلم%.100تنافس ضعيف للمجال من قبل اإلنسان، إذ تقدر الكثافة السكانية حبوايل 

ـال  إال أن هؤالء السكان ميتازون مبستوى ثقايف ورخاء اجتماعي متوسط إىل ضعيف ممـا يصـعب اسـتغالل هـذا ا

ا أن تزيـد يف تـدهور النظـام  البيئـي اجلبلـي، خاصـة وأن النشـاط اهلش، ويشجع خمتلف املمارسات والسلوكات الـيت مـن شـأ

االقتصادي املمارس يف مثل هذه الفضاءات هي الفالحة اليت تعتمد مباشرة على األرض.
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الية بـني خمتلـف الكتـل اجلبليـة  إال أن الفوارق ا

ـــتكلم علـــى نظـــامني  ـــا ن حاضـــرة يف هـــذه الدراســـة، كونن

األول يف مشـــال الواليـــة والثـــاين بيئيـــني جبليـــني خمتلفـــني، 

ا. يف جنو

األول يضم كتلة البيبان واجلبال السطايفية ميتـاز 

رة، ـشاشــة كبيــ)Biotope(مســكن نظامــه البيئــي 

ـــع مناطقهـــا ذات حساســـية كبـــرية لعوامـــل التعريـــة  فجمي

.املائية

ســــاعد املنــــاخ الســــائد (درجــــة رطوبــــة عاليــــة) يف 

النبايت وكثافته، وكذا تنـوع هذه املنطقة على ثراء الغطاء 

احليوانــات ووفــود الطيــور بشــىت أنواعهــا إىل املنطقــة؛ إال 

أن حاجة اإلنسان يف هذه املناطق إىل الغذاء والطاقة (يف ظل غياب الغاز الطبيعية عن املنـاطق الريفيـة املعزولـة) جعـل هـذه 

(اســتغالل دائــم وعــدم العمــل بنظــام الــدورة الزراعيــة، األنظمــة البيئيــة تتعــرض ألبشــع املمارســات، ســواء يف الطــرق الفالحيــة 

عدم استعمال املخصبات على جمال واسع، غياب نظام املدرجات، احلرث عكـس خطـوط الكنتـور....) أو يف االسـتغالل 

األشــجار  واســتعماهلا شــتاءا يف مقاومــة الــربودة الشــديدة هلــذه املنــاطق ويف ســائرالعشــوائي للوقــود احلفــري مــن خــالل قطــع

السنة يف الطهي.

أو Biotope(أمـا النظــام البيئـي اجلبلــي الثـاين يف الواليــة يقـع جنوبــا يف كتلـة احلضــنة، إذ يتميــز نظامــه البيئـي بــأن 

أقــل عرضــة مــن النظــام الســابق لعوامــل التعريــة املائيــة وذلــك بســبب التكوينــات الصــخرية الصــلبة ممثلــة يف الكلــس املســكن) 
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؛ أضــــف إىل ذلـــك التســــاقط الضـــعيف الــــذي % 25و 12,5رواح مـــا بـــني ـي تتـــــالضــــعيفة التـــوالـــدوليميت واالحنـــدارات 

تشهده هذه املناطقة مقارنة باملناطق األخرى من الوالية.

فعلـى الـرغم مـن أن هـذا النظـام البيئـي أقـل هشاشـة مـن النظـام السـابق إال أنـه يتعـرض علـى عوامـل تعريـة ميكانيكيـة 

ا يف ذلــك الظــروف املناخيــة (اجلفــاف مــن جهــة وارتفــاع املــدى احلــراري مــن جهــة ثانيــة، وتعرضــها وكيميائيــة كبــرية ســاعد

من جهة ثالثة).-الشهيلي أو السريوكو–للرياح احلارة جنوبا 

أما نظامه احليوي فهو أقل ثراءا من األول، فالغطاء النبايت عبارة عن أحراش ونباتـات شـوكية منتشـرة هنـا وهنـاك أمـا 

لطيور فهي بعدد أقل من النظام األول.وااحليوانات 

ــال أكثــر مــن النظــام األول حبيــث تقــدر الكثافــة الســكانية  يف ظــل هــذه اهلشاشــة جنــد أن التنــافس البشــري علــى ا

، ومبستوى معيشي متوسط إىل ضعيف يف بعض البلـديات الواقعـة يف أقصـى اجلنـوب جيعـل اسـتغالل ²ن/كلم140حبوايل 

ال يف النشاط  ال.هذا ا الرئيسي للساكنة، وهو الرعي والزراعات الواسعة أكثـر حدة واستغالال هلذا ا

مــا يتعرضــان إىل تــدهو إذن حنــن أمــام نظــامني بيئيــني جبليــني خمتلفــني مــن حيــث اخلصــائص الدق مســتمرر يقــة، إال أ

؛ لــذا يتطلــب مــن الفــاعلني يف وذلــك بــالنظر إىل خصائصــهما الطبيعيــة مــن جهــة، وإىل املمارســات البشــرية مــن جهــة ثانيــة

تمع املدين مث السلطات احمللية والوالئيـة وجـىت الوطنيـة أن تفعـل شـيئا حلمايـة هـذه األنظمـة  ال بدءا من الفرد فاألسرة، ا ا

يار. البيئية من اال



خ

290

يــار خطــتوحل ترتكــز علــى ة، وهــي الدولــة اجلزائريــة اســرتاتيجية لتهيئــة الفضــاءات اجلبليــمايــة هــذه األنظمــة مــن اال

1:احملاور التالية

محايــة األوســاط اجلبليــة مــن خمتلــف املخــاطر الطبيعيــة ويف مقــدمتها االنزالقــات، التعريــة وكــذا التصــحر، وذلــك بأخــذ - 

إجراءات فعالة يف خمططات التهيئة حسب كل إقليم من األقاليم اجلبلية يف الوطن.

التـــدهور واالنقـــراض، وذلـــك مـــن خـــالل تكليـــف حـــراس الغابـــات بإعـــداد محايـــة التنـــوع والثـــراء احليـــواين والنبـــايت مـــن - 

يئة يستجيب هلذه التطلعات ويأخذ باحلسبان: احلماية، التثمني واالستغالل الرشيد. خمطط 

احلد من الفقر، والرفع من مستوى معيشة سـكان املنـاطق اجلبليـة مـن خـالل تنويـع األنشـطة االقتصـادية اجلبليـة الـيت - 

ا على الفالحة وتربية احليوانـات، وإدراج خمتلـف الصـناعات الصـغرية واملتوسـطة الـيت هلـا عالقـة مباشـرة ترتكز أساس

باإلنتاج احليواين، من دون أن إمهال النشاطات السياحية اليت تتخذ من الثراث اجلبلي موردا هلا.

مـن املمارسـات البشـرية املكثفـة الـيت تثقـل  خللـق الثـروة واحلـدويأيت تنويـع اإلقتصـادية يف املنـاطق اجلبليـة احلـل الوحيـد - 

ا األمر إىل التدهور واالختالل. كاهل هذه األنظمة، وينتهي 

د ص.املخطط الوطين للتهيئة العمرانية، مرجع سابق.- 1
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خ 

من خالل هذا الفصل نستنتج بأن :

أن هنـــاك عـــدم وجـــود موازنـــة عمرانيـــة مضـــبوطة يف املنـــاطق اجلبليـــة، فاألحجـــام العمرانيـــة الســـائدة حتتـــاج إىل توجيـــه، حبيـــث 

جيــب أن تفــرغ، وذلــك ســائد يف معظــم البلــديات اجلبليــة بصــفة عامــة، وجتمعــات أخــرى حتتــاج إىل توجيــه عمرانيــة ات جتمعــ

، خاصــة البلــديات ذات الــوزن العمــراين يف الســكان إليهــا ألن ترتيبهــا يف الســلم اهلرياركــي ال يتجــاوب مــع حجمهــا احلقيقــي

الوالية.

تلف األقاليم اجلبلية يف الوالية بكتلها الثالث (احلضنة جنوبـا، البيبـان غربـا واجلبـال إن الثراء والتنوع البيئي الذي تزخر به خم

الســـطايفية مشـــاال)، مل حيـــول دون اخـــتالل أنظمتهـــا البيئيـــة املعرضـــة لثنائيـــة اخلصـــائص الفيزائيـــة هلـــذه األوســـاط (االحنـــدار، 

جهة ثانية) وكذلك ملختلف املمارسات البشـربة الـيت الرتكيبة الصخرية، التساقط الكبري من جهة اجلفاف وتدهور الرتبة من

تعمل جاهدة على استنزاف موارد االنظمة اجلبلية.
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عامة:الالخاتمة

عاجلـــت هـــذه األطروحـــة إشـــكالية التنميـــة املتوازنـــة يف املنـــاطق اجلبليـــة يف واليـــة بـــرج بـــوعريريج وخمتلـــف أبعادهـــا، ومـــن 

إىل ضــبط مصــلح التنميــة املتوازنــة مــن جهــة يف املنــاطق اجلبليــة، توصــل يف النهايــةخــالل طــرح الباحــث مســألة التنميــة املتوازنــة

اللـبس عـن مؤشـرات حتديـد املنـاطق وتوجيهه وجهة جغرافية جمالية بـدال مـن الوجهـة االقتصـادية الشـائعة، ومـن جهـة ثانيـة فـكً 

ألقــاليم م خمتلــف الدراســات والتقــارير اإلداريــة عــن خلــط كبــري وعــدم القــدرة عــن حتديــد ااجلبليــة خاصــة يف هــذه الواليــة الــيت تــنِ 

الطبيعية بالوالية.

تعـــد هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات اجلغرافيـــة اإلقليميـــة الـــيت تناولـــت موضـــوع الســـاعة أال وهـــو التنميـــة يف منطقـــة كمــا

هـذا مـا يعطـي مـن التنميـة،حساسة وهشة علـى خمتلـف األصـعدة وهـي املنـاطق اجلبليـة يف واليـة داخليـة متتـاز مبسـتوى متوسـط 

توصل إليها أمهية ملختلف املهتمني سواء باألقاليم اجلبلية أو الوالية بصفة خاصة.للموضوع والنتائج امل

واليــة بــرج بــوعريريج تشــهد اخــتالال يف مســتوى التنميــة بــني خمتلــف أقاليمهــا الدراســة إىل أن يف خضــم هــذهتوصــلنا  

الطبيعية: إقليم السهول العليا واإلقليم اجلبلية.

ـــا تقبـــع يف بشـــرية و أالضـــخمة الـــيت حيتويهـــا، ســـواء كانــت طبيعيـــة اإلمكانيــات فهــذا األخـــري، وعلـــى الـــرغم مـــن إال أ

عــن مجيــع املنــاطق اجلبليــة علــى املســتوى ااملســتويات الــدنيا يف الســلم التنمــوي يف واليــة بــرج بــوعريريج، والــيت نعتربهــا مثــاال حيــ

الوطين وخصوصا الشرق اجلزائري.

:  البعـد أربعـة متغـريات هـيوازنة التنموية يف املناطق اجلبلية يف والية الربج علـى املمعادلة اعتمد الباحث بغرض حتقيق

ــايل،  البعــد القطــاعي،  ايــة البحــث إىل اخــتالل نســيب مــن متغــري إىل آخــر،  أخــرياد العمــراين و البعــا البعــد البيئــي؛ وتوصــل يف 

كما يلي:

ـــــايل-  ـــــاملنظور ا ـــــة ف ـــــةيف األقـــــاليم اجلبليـــــللتنميـــــة املتوازن ـــــف املؤشـــــرات االقتصـــــادية ،ة للوالي واعتمـــــادا علـــــى خمتل

اليـة كبـري بـني األقـاليم حجمأن هذه األقاليم تعيش أزمة تنمية، وأن على الدراسة تأثبتواالجتماعية الفـوارق ا
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وطنيــا وعامليــا، الظــاهرة معممــة علــى مســتوى الواليــة بــل لــيس فقــطوهــذا ، حمــل الدراســة وبــاقي األقــاليماجلبليــة 

وذلـــك نـــاجم عـــن غيـــاب أفكـــار تنمويـــة حمليـــة، وتوجيـــه للمشـــاريع االســـتثمارية مـــن اإلدارات املركزيـــة يف البلـــد يف 

تمع املدين. غياب سلطة ا

يف ظـل غيـاب اسـرتاتيجية تنمويـة شـاملة ومتوازنـة تعتمـد ، اخـتالالأما املنظور القطاعي للتنمية فهو اآلخر يشـهد - 

رتكيز على قطاع معني.الاليت حتوزها دون ية احمللعلى مجيع مقومات التنمية 

، دون املزاوجــة مــع قطاعــات أخــرى ال تمــادا مباشــرا علــى النشــاط الفالحــيفاملنــاطق اجلبليــة يف الواليــة تعتمــد اع

تقــل أمهيــة عــن الفالحــة ومهــا قطــاع الصــناعات الصــغرية واملتوســطة، وأخــص بالــذكر احلــرف التقليديــة والنســيج؛ 

؛ ممـا أثـر ذلـك سـلبا علـى املـوارد الطبيعيـة للمنـاطق اجلبليـة مثـل الرتبـة قطاع السياحة اجلبليةوقطاع ثالث آخر هو 

ل هشاشــة األنظمــة البيئيــة اجلبليــة؛ وعــرض املوازنــة العمرانيــة لالخــتالل جــراء هجــرة الســكان حنــو واملــاء ... يف ظــ

املناطق املنبسطة املتوفرة على مجيع شروط احلياة الكرمية.

ا تشـهد حتســنا ملحوظـا يف ظـل اعتمــاد الدولـة علــى سياسـة اجتماعيــة يف حـني أن ا-  لتنميـة البشــرية جبميـع مؤشــرا

ـــا يف العشـــريات األخـــرية وكـــان هلـــا دورا تنمويـــا علـــى املســـتوى  تضـــامنية خاصـــة مـــع األقـــاليم الـــيت شـــهدت حرمان

ا الدولة أواخر التسعينيات، وار الوطين، ساعد ذلك األرحيية املالية اليت تفاع سعر البرتول.شهد

أن أمــا اجلانــب العمــراين فهـــو اآلخــر ميتــاز بعـــدم االتــزان، فاألحجــام العمرانيــة الســـائدة حتتــاج إىل توجيــه، حبيـــث - 

غ، وذلــك ســائد يف معظــم البلــديات اجلبليــة بصــفة عامــة، وجتمعــات أخــرى جيــب أن تفــرَ عمرانيــة هنــاك جتمعــات 

.السلم اهلرياركي ال يتجاوب مع حجمها احلقيقيحتتاج إىل توجيه السكان إليها ألن ترتيبها يف

إن الثــراء والتنــوع البيئــي الــذي تزخــر بــه خمتلــف األقــاليم اجلبليــة يف الواليــة بكتلهــا الــثالث (احلضــنة جنوبــا، بيئيــا:- 

هلـذه الطبيعـيالواقـع البيبان غربا واجلبال السطايفية مشـاال)، مل حيـول دون اخـتالل أنظمتهـا البيئيـة املعرضـة لثنائيـة 
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تلـف وخماألوساط (االحندار، الرتكيبة الصخرية، التساقط الكبري من جهة اجلفـاف وتـدهور الرتبـة مـن جهـة ثانيـة) 

.هااملمارسات البشربة اليت تعمل جاهدة على استنزاف موارد

املوازنــة التنمويــة يف الواليــة عمومــا  واملنــاطق معادلــة اعتقــادا جازمــا علــى أن هــذا إن الباحــث يعتقــد مــن خــالل حبثــه 

فــي ظــل الظــروف والسياســات احلاليــة املكرســة ، فحبتــهاجلبليــة خصوصــا ال ميكــن أن يتجســد دون تطبيــق سياســة تنمويــة حمليــة 

ـــاالت احملليـــة البلديـــة ـــا بنســـبة اجلبليـــةللنظـــام املركـــزي علـــى حســـاب الالمركزيـــة، فا % علـــى 99إىل 90الـــيت تعتمـــد إيرادا

، هــي يف نظرنــا جمــاالت بعيــدة عــن تطبيــق سياســة التنميــة احملليــة، الــيت هــي اســتغالل اإلمكانيــات املختلفــةمســاعدات الدولــة

واملــؤهالت احملليــة بــإرادة حمليــة ال إرادة خارجيــة كمــا هــو احلــال يف اجلزائــر بصــفة عامــة؛ فتــدخل الدولــة يكــون مــن أجــل حتقيــق 

االت املهمشة واملتأخرة تنموياالتوازن يف مستويات التنمية ا يف ا جـو اسـتثماري يئـة بل أكثر مـن ذلـك ،بتكثيف استثمارا

، ال مـن أجـل تضـخيم الالتـوازن ودعـم خلق الثروة واالستقاللية املاليـة كـل منطقـة حسـب خصوصـيتهابغرضللسلطات احمللية 

االت املتطورة على حساب املتخلفة واليت ليس لديها مصادر  من أجل بعث التنمية.ا

يئـة هــذه األوسـاط  سياسـة عرجـاء خاصــة عنـد خلطهـا بــني (املنـاطق اجلبليــة) أضـف إىل ذلـك أن سياســة الدولـة يف 

التنميــة الريفيــة واجلبليــة، ويضــن مجيــع املســؤولني علــى أن مشــاريع التنميــة الريفيــة يف الواليــة هــي موجهــة باخلصــوص إىل املنــاطق 

أن كل منطقة ريفية هي جبلية بالضرورة.اجلبلية، اعتقادا منهم

م واإلداريــني ومكاتــب دراســات دق نــاقوس اخلطــر وتوجيــه  وعليــه جيــب علــى خمتلــف األكــادميني مبختلــف ختصصــا

م حنــو هــذه املنــاطق الــيت متتــاز بتناقضــات كبــرية يئــة خاصــة توجــه صــوب هــذه اهتمامــا ــدف وضــع خطــط تنميــة و وذلــك 

املناطق وتنميتها. 
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فإننـاعامـة ومنطقـة الدراسـة خاصـة، اجلزائـريفاجلبليـةاألوسـاطعـاين منهـاتالـيتلصـعوبات واإلكراهـاتامـنبـالرغم

خمتلـفيفجليـا لـكذيظهـروالتسـيريو التهيئـةة،التنميـبـنيالتكامـلوالـتالحممـنا نوعـخالل دراستنا حضـور مننالحظ

الاليت نلمسها ميدانيا التدخالت .على ا

تـــدهور والرفـــع مـــن يف فاحللقـــة املفقـــودة مـــن هـــذه التـــداخالت هـــي حلقـــة احلمايـــة والتثمـــني األمـــر الـــذي ســـاهم أكثـــر 

مستوى هشاشة األنظمة البيئية اجلبلية، مما عرض اقتصاد هذه املناطق للخطر برتاجـع املسـاحات الزراعيـة والرعويـة، أضـف إىل 

توجيـه االسـتثمارات حنوهـا، األمـر الـذي شـجع السـكان علـى النـزوح عـدم سلطات الوطنية واحملليـة هلـذه املنـاطق و ذلك امهال ال

حنو املناطق املنبسطة واليت هلا صبغة حضارية مما أدى إىل اختالل املنظومة العمرانية هلذه املناطق. 

يئـة جـديرة برفـع التحـدي أصبحلقد ـاالتلزاما علينا كمهيئني رسـم خطـط  (خاصـة حاليـاشـكلتالـيت عـن هـذه ا

وثرائهـا: اهـتنوعللتنمية الشاملة واملتوازنة ،نظـرا لقويارهاناديسمرب يوما عامليا للجبال) 11بعد إعالن هيئة األمم املتحدة يوم 

ا.سياسيواجتماعيا،اقتصاديا،إيكولوجيا

يئـة متوازنـة وحتقيـق تنميـة على يئتهـا  ذه املناطق و ضوء ذلك نقرتح من هذا الباب جمموعة من اخلطوات للنهوض 

كاهـل السـلطات احملليـة والوطنيـة الـيت تعتـرب الـذي علـى  شاملة ومتوازنة تستجيب لتطلعات سكان هذه املناطق وختفف العـبء 

.     سوداءهذه املناطق نقطة 

عن املناطق اجلبلية، وحتديدها حتديدا علميا دقيقـا، فمـا هـو مالحـظ اليـوم بدراسات تفصيليةحتمية القيام - 1

ـــاك خلـــط كبـــري يف حتديـــد الوحـــدات  وحـــىت عنـــد مكاتـــب الدراســـات واإلداريـــني وراء املكاتـــب علـــى أنـــه هن

الفيزيائية ألي وسط طبيعي خاصة يف والية برج بوعريريج.

تســـاعد الـــىت ل جديـــدة يف البحـــث يف الدراســـات اإلقليميـــة اجلبليـــة علينـــا إدخـــال تقنيـــات ووســـائكمـــا جيـــب 

إجيـــاد حلـــول ناجعـــة وفعالـــة يف التســـيري، مثـــل تقنيـــة االستشـــعار عـــن بعـــد وحتليـــل صـــور يف أصـــحاب القـــرار 
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األقمــار  االصــطناعية يف تتبــع خمتلــف الظــواهر الطبيعيــة كالغطــاء النبــايت، حالــة الرتبــة، األحــواض املائيــة.... 

ــا يف معرفــة خمتلــف األوضــاع يَ عــداد قاعــدة بيانــات حمُ وكــذلك إ نــه دوريــا حتتــوي علــى خــرائط دقيقــة نسرتشــد 

اليت ختص املناطق اجلبلية يف الوالية وهو ما قام به الباحث.

، وذلــك نظـرا للخصوصــية الطبيعيـة (االرتفــاع واالحنــدار هشاشــة المنـاطق الجبليــةاالعتبــاربعــيناألخـذ- 2

الـربجواليـةواجلزائـريفاجلبليـةاملنـاطقشـهدتهالذيالدميوغرايفالنموظاهرةالشديدين)، أضف إىل ذلك 

بهـا بغـرض تـوفري الطبيعيـةقـدراتاملعلـىكبـرياضـغطاالنمـوهـذاشـكلحبيـث، خصوصـا هلـذه املنـاطق و

ضـــروريات احليـــاة يف ظـــل أحاديـــة النشـــاط االقتصـــادي (اقتصـــاد فالحـــي)، وتراجـــع الـــدخل الغـــذاء وخمتلـــف 

الفردي لسكان هذه املناطق.

ـــي:- 3 ـــراء االقتصـــاد الجبل ـــع وإث ـــا تغيـــري نظـــرة الساســـة إىل كـــون املنـــاطق اجلتنوي ـــة مســـتودعات جيـــب علين بلي

دي يف املنــاطق املنبســطة، كمــا جيــب  للثــروات املختلفــة، الــيت يــتم جلبهــا منهــا خللــق الثــروة والنشــاط االقتصــا

كــذلك تغيــري النظــرة كــون هــذه املنــاطق ذات نشــاط فالحــي فقــط؛ بــل جيــب أن نشــد علــى أيــادي ســكان 

املناطق اجلبلية ونأخـذ بيـدهم حنـو النشـاطات االقتصـادية املختلفـة: السـياحة، الصـناعات الغذائيـة، التقليديـة 

ا الـيت تنـام عليهـا، أو ...ولكن بشرط أن تكون هذه النشاطات ذات صلة بإمكانيات املناطق اجلبلية وثروا

النشاطات اليت هم يف أمس احلاجة إليها (الصناعات العلفية...).

نظـام :حيـثمـنالزراعـيخاصـةاحمللـياإلنتـاجيللنظـاموالتعـرف عـن قـربضـرورة إجيـاد آليـات كافيـة - 4

املكننــة، التســويق....فالزراعة اجلبليــة متتــاز بالطــابع العــائلي اإلنتــاج، امللكيــة الزراعيــة ومســاحة املســتثمرات، 

ذات املردود املتوسط، امللكيات املتجزئة والصغرية، واإلمكانيات البدائية واحملدودة.
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وإجيـــاد آليـــات قانونيــة خارجـــة عـــن اآلليـــات بالزراعـــة الجبليــةلــذا علـــى الســـلطات التفكــري جـــديا للنهـــوض 

رنــامج التنميــة الفالحيــة احلــايل غــري موجــه بتاتــا ملثــل هــذه املنــاطق كونــه يشــرتط املطبقــة حاليــا، خاصــة وأن ب

مساحة معينة للدعم، وهذا ما حيول دون ذلك. 

جيــب أن نشـدد يف عمليـات التهيئــة والتنميـة علـى احملافظــة الحفـاظ علـى الخصوصــية والمـوروث الجبلـي: -5

ثقافيـــة واجتماعيــة... فـــالتحوالت احلضــرية الـــيت علــى اخلصوصــية اجلبليـــة ســواء كانـــت اقتصــادية، العمرانيــة، 

.نشهدها اليوم ورياح التغيري عرضت هذه املناطق اجلبلية للتشوه

هـــذا ال يعنـــي أننــــا ضـــد التنميـــة والتحضــــر بـــل يجـــب أن تراقــــب، ترافـــق وتوجـــه هــــذه األخيـــرة وفــــق 

ات التـي للدولـة الخصوصية المحلية، مثل طبيعة العمران، النشـاط االقتصادي....خاصـة فـي التجهيـز 

يد فيها.

خـاللمـناحلمايـةوالتسـيريوالتنميـةوالتهيئـةجمـاليفوإشـراكهم احملليـنيالسـكانانخـراطضـرورة- 6

تمع املدين.جهودتكثيف اجلمعيات وا

هــذه املنــاطق وتوجيــه اســتثمارات وأغلفــة ماليــة لتنميــةالمحليــةالســلطاتوللدولــةالســريعالتــدخل- 7

وذلـــــك كمـــــا حـــــدث يف برنـــــامج اهلضـــــاب العليـــــا، هلـــــذه املنـــــاطق،بـــــرامج تنمويـــــة خمصصـــــة، وملـــــا الإضـــــافية

لالعتبارات التالية:

 تعرض هـذه املنـاطق منـذ القـدمي للتهمـيش، بـدءا مـن التواجـد الرومـاين، البيزنطـي، الفـتح اإلسـالمي، التواجـد

ا مناطق حممية يلتجئ إليها  املعارضون هلذه السياسات.العثماين واالستعمار الفرنسي، كو

وما عانته هذه املناطق خالل العشرية احلمراء باجلزائر ألحسن دليل على ذلك.

 ــــــذه املنــــــاطق نظــــــرا لطبيعتهــــــا الصــــــعبة: االرتفــــــاع، االحنــــــدار، التكوينــــــات ارتفــــــاع تكلفــــــة إجنــــــاز املشــــــاريع 

املعقـدة...اليت تعمـل كلهـا علـى طـرد ...أضف إىل ذلك الرتكيبة االجتماعية الصعبة والبنيـة العقاريـة الصخرية



خ

299

05ههم حنو مناطق أخرى لتسهيل عملهم (مثال مشـروع طريـق بلديـة تقلعيـت دام أكثـر مـن املقاولني وتوج

.سنوات يف االجناز)03سنوات يف املنازعات، وأكثر من 

.العزلة وانقطاع بعض املداشر عن أخرى، وصعوبة التنقل داخل هذا الفضاء

الســلطات العليــا يف الــبالد رفقــة املختصــني يف التهيئــة العمرانيــة وكــذا خمتلــف الشــركاء إىل ضــرورة نقــرتح علــى - 8

اقرتاح وإدراج كتلة البيبان بصفة خاصة كحضرية وطنية نظرا لتوفرها على جل املؤشـرات مـن أجـل تصـنيفها، 

دها جراء التدخالت البشرية.والعمل على متديد هذه احلماية إىل كتلة احلضنة اليت تشهد نزيفا كبريا ملوار 

وعليه فتطبيق هذه املقرتحات من شأنه أن يقلص الفجوة التنموية املسجلة بني املناطق اجلبليـة يف واليـة بـرج بـوعريريج 

ا ، ويعمل على جتسيد سياسة تنموية شاملة ومتوازنـة تراعـي إمكانيـات وتطلعـات سـكان هـذه املنـاطق الـيت من األقاليمونظريا

ا خالل خمتلف الفرتات التارخيية. عانت كثري 



المالحق
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01االجتماعية المعتمدة في قياس مؤشر التنمية.-المؤشرات االقتصادية

من إنجاز الباحث



معدل النمون19982008البلدياتالمناطق الجغرافية
98-08

%

صافي الهجرة
98 -08

ن

زيادة 
طبيعية ن

نسبة اإللمام الذكور ن اإلناث ن
بالقراءة والكتابة 

%

من اإلناث 
%

²الكثافة ن/كلم²المساحة كلم

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

24870,661,5222,10117 78913 1492405912-0371,0 23,46526خليل
95478,470,6135,6086 6875 43917825-6411,3 10,29911سيدي امبارك

27980,773,487,30118 0175 349420315-1,3-296 11,73910زمورة
26669,059,471,7087 9713 110610842-2370,0 6,2646الماين
25069,357,349,88123 8733 320513762-2,6-123 7,9536القلة

16566,354,963,88125 8334 325416663-1,9-998 9,6287الجعافرة
49961,148,048,70339 0028 79525498-5011,1 14,73416أوالد دحمان

18679,171,449,4584 9482 21069161-2,4-134 5,2924تاسمرت
12966,654,370,4031 0351 1753461-1640,9 2,0022تفرق

18170,761,9125,20156 30410 203131749-4850,6 18,34819حسناوة
18983534595715771.1861.27924.21120- 18097-1097341106163.3المجموع

كتلة البيبان

83075,968,5300,5071 45010 2481351110-2800,6 20,29521المنصورة
91471,564,7183,3895 5788 4921,53126248 15,16717المهير
96859,545,6120,4597 6645 392323025-1,5-632 13,30811بن داود
84456,443,2153,5336 7252 7939412-0,2-569 5,4395حرازة

37385,878,678,0035 3321 3604571-7050,2 2,6402ابراهيمأ س
47277,069,8195,30115 93011 4023,43491277810 16,05722مجانة

03174,965,2127,2045 7443 221211782-1,7-775 6,8105ثنية النصر
88273,564,5101,60227 21911 1012,51940314011 18,15323اليشير

976916931536425631471.8162.511259.9687-978691099564.8المجمزع

كتلة الحضنة

04984,779,3104,58249 99313 1354403212-0421,1 23,30826برج الغدير
18683,578,1140,13367 29626 4822,04344751825 43,45851رأس الواد
02877,670,874,03106 8464 70612693-8740,7 7,3367أوالد براهم

56776,468,464,4078 4412 8198722-0,1-008 5,0435تقلعيت
57884,178,247,00235 4665 180218985-0440,1 10,96911غيالسة
58362,351,869,95157 4295 128818205-0120,5 10,51811الرابطة
72959,346,3379,8945 4118 177827888-1400,6 16,11517العش
03368,858,0105,63112 7816 305421735-0,6-814 12,56011القصور
10801-1293071414163.22المجموع

 +)4344(
22370696637175377,169,5985.61144


02

معطيات 
ديموغرافية 
للمناطق 

الجبلية في 
والية البرج

 
أعد من 
طرف 
من الباحث

خالل 
التعدادات 

العامة 
للسكن 
والسكان،



البلديات
200819981987

التجمع الرئيسيعدد السكان
معامل التشتت

التجمع الثانوي
التجمع 
التجمع الثانويالتجمع الرئيسيعدد السكاناملبعثر

التجمع 
املبعثر

معدل النمو
رئيسيمبعثرثانويعدد السكان08%- 98

معدل النمو 
87 -98

الكتلة 
السطايفية

جبال 
زمورة 
اجلعافرة

2.26%25%66%0.971913910%36%24%2603730.081.8230.0820.812346540خليل
3.55%58%42%1.1676000%0%37%116410.000.000.0026.401029963س امبارك

0.49-%83%17%1.09123500-%0%10%102960.000.000.009.931173990زمورة
10.37%54%37%0.0430759-%37%9%623737.310.4137.318.00626454املاين
10.24%42%20%2.04392913-%20%13%612320.630.0520.637.69795342القلة

0.82%6%77%1.50890016-%77%16%799877.365.4977.3612.6496286اجلعافرة
3.40%18%48%1.061099834%43%21%1650144.771.9344.7711.611473437أ دمحان
0.86-%9%36%1.94578955-%78%18%413467.376.6467.3716.2652924تامسرت
1.40%50%35%0.72175615%35%15%216437.991.0037.9915.16200250تفرق

3.90%15%85%0.55132020%4%65%1948514.912.7214.9127.781834831حسناوة
موع 2.65%33%53%0.078673813%29%27%11061628.481.4128.4817.9210972442ا

كتلة 
البيبان

2.58%52%35%0.431613413%16%18%2128017.300.9617.3013.292029566املنصورة
3.24%39%38%1.361145623%26%21%1749225.451.9925.4511.151516753املهري

1.94%9%54%1.121114637-%62%26%1163260.455.9460.4524.481330812بن داود
1.22%16%69%0.21484716%45%33%556944.333.0144.3331.68543922حرازة

1.84%52%52%0.22223027%31%13%270529.690.4029.6913.35264056أ س ابراهيم
2.98%40%48%3.511237312%21%26%2240221.762.3421.7613.441605753جمانة

1.98-%16%70%1.35849313-%36%24%577523.011.3923.0136.00681040ثنية النصر
4.80%60%7%2.421226333%0%37%2310121.052.2821.057.311815363اليشري
مزع 2.40%37%42%1.107894221%0%10%10995626.831.9926.8315.039786990ا

كتلة 
احلضنة

2.90%44%7%1.041806948%37%9%2604211.851.1011.853.802330854برج الغدير
3.24%76%21%1.71326123%20%13%514825.960.845.966.734317942رأس الواد

3.14%52%34%0.65558414%77%16%787426.451.3726.4519.6773366براهمأوالد
1.21%21%62%0.06449917-%43%21%50085.930.815.9373.10504337تقلعيت
6.01%46%46%0.06685022%78%18%1104426.360.5326.360.51109694غيالسة
3.17%29%56%0.42798414%35%15%1101235.972.0335.9734.441051850الرابطة
2.11%1%48%0.561331051%4%65%1714053.753.8353.7539.851611531العش
2.03%7%27%0.531043966-%29%27%1181461.253.1061.2516.351256042القصور
موع 2.99%43%30%0.859934728%16%18%14141622.531.3822.5315.7512902866ا
املناطق 
36198825.651.5625.6516.20336621اجلبلية

53%21%
26%

0.67
26502721%41%38%2.70

7223.10 1.15424%62%26%62847520.051.2420.0512.6555619912الوالية


02

معطيات 
ديموغرافية 
للمناطق 

الجبلية في 
والية البرج


02

معطيات 
ديموغرافية 
للمناطق 

الجبلية في 
والية البرج

 
أعد من 
طرف 
من الباحث

خالل 
التعدادات 

العامة 
للسكن 
والسكان،


03

معطيات 
ديموغرافية 
للمناطق 

الجبلية في 
والية البرج



ريفيالحضريمبعثرتجمع ثانويتجمع رئيسي
1998200820121998200820121998200820122002201220022012البلدياتالمناطق الجغرافية

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

10281127861334692667832819461705419576013006133461359813954خليل
7084856889430004149307332638715894231813264سيدي امبارك

11545927496800001264102211159433968010871115زمورة
3692341135612540232724346014995440063736540الماين
58254389458217181263132111574715170062566420القلة

6828008358197618764721719101110795048518131243205الجعافرة
5911719975146887738777283347191520597323751495389787أوالد دحمان

21367770745172785291210276727150042244335تاسمرت
1077101410597638228603373283500022112269تفرق

62471116711656705290530391310654135735113591165685518774حسناوة
525575928561883345933150832960328771982321137548845631905814359663المجموع

كتلة البيبان

144681477015416342836813851393328293045150241541667206896المنصورة
88051109011575436244524658339719502108112811157665926765المهير
175517541830910170317355386528473011001188612196بن داود
1374133613952835246925832026176418610056905839حرازة

1614154116099008038403793613880027642836أوالد سيدي ابراهيم
92821451715153377948755100454430103235147671515381238336مجانة

1762236724701892132913913782207921940059016055ثنية النصر
125601655017274446348635087280616881861168351727567706947اليشير

5162063925667223076029503308652473216528177030579075942005444655870المجمزع

كتلة الحضنة

18872219672292845443086322820299891149223452292842654377برج الغدير
370734494746915431630683210487634673854457204691568847065رأس الواد
4269424244271512208321792247154916500080468256أوالد براهم

930105010964542973114125366138440051175251تقلعيت
81118077843137912911304572561048216843130693149غيالسة
357532583401301239614144491637934001001125211546الرابطة
71010971145877192139639811968307188001751417972العش
264626462761827972367570277619322056001207212387القصور
7618687284911043467931855333262916022277238460762817827406821970003المجموع
180363210494219709100032928669715186769586286268601890721940130180808185536م جبلية
665401001411483241177247482 51085 96479 979131794113 345125 365506422986441508127الوالية

 
أعد من 
طرف 
من الباحث

خالل 
التعدادات 

العامة 
للسكن 
والسكان،


04

التجمعات 
السكانية 

لمناطق في ا
الجبلية في 
والية البرج
من خالل 
تعدادات 
السكان



المناطق الجغرافية
البلديات

مساحة اإلجماليةالمساحة الغابية بالهكتاراألراضي الزراعية بالهكتار

هكتارللبلدية 
2012200220122002

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

22200.10%4058,1518%118157858,1535%53%11939,554خليل
13500.60%1155,899%69602385,8918%52%6833,551سيدي امبارك

8700.30%1860,2621%57301860,2621%66%5974,569زمورة
7100,70%220,003%53702203%76%523774الماين
4900,88%974,7720%32391034,7721%66%323966القلة

6300,88%1274,7720%45001296,7721%71%450071الجعافرة
4800,70%239,005%39703257%83%407085أوالد دحمان

4900,45%3028,9962%15953278,9967%33%178536تاسمرت
7000,40%530,428%3330530,428%48%333048تفرق

12500,20%579,645%11490843,647%92%1149092حسناوة
91905,21%13921,8915%6009919633,8921%65%60499,566المجموع

كتلة البيبان

30000,50%9610,9832%096,9844 1470013%49%1499150المنصورة
18300,38%3345,6018%119604040,622%65%1207066المهير
12000,45%3384,2728%794,2732 81603%68%826469بن داود
15300,53%8403,6155%65008403,855%42%655043حرازة

7800,00%4521,5758%521,5758 30004%38%300038أوالد سيدي ابراهيم
19500,30%1040,205%155921040,25%80%1557580مجانة

12700,20%5025,6540%123,6540 70565%56%719057ثنية النصر
10100,60%617,256%8779617,256%87%871386اليشير

125702,96%35949,1329%7574740638,3232%60%7635361المجمزع

كتلة الحضنة

10400,58%2151,0021%5829275126%56%5949,557برج الغدير
14000,13%1492,0911%87841736,0912%63%8843,563رأس الواد
7400,03%1739,3824%52251739,3824%71%520470أوالد براهم

6400,40%3730,2958%22823930,2961%36%238237تقلعيت
4700,00%1037,0022%2663183739%57%266357غيالسة
6900,95%2631,6738%37524361,663%54%3752,554الرابطة
37900,89%10759,0028%90572106956%24%9184,524العش
10500,63%102,601%70441950,619%67%727969القصور
98203,61%23643,0324%4463639374,9640%45%4525846المجموع

315811,78%73514,0523%18048299647,1732%57%182110,558المناطق الجبلية
244864102941,3175881,133920,42%24615454الوالية

 
أعد من 
طرف 
من الباحث

خالل 
معطيات 
مديرية 
البرمجة 

والتخطيط 
بالوالية


05

المساحة 
الزراعية 

والغابية من 
المساحة 
العامة 

للبلديات 
الجبلية في 
والية البرج



المناطق الجغرافية
البلديات

بورأشجار مثمرةزراعات واسعة وعطيلمناطق عشبية
20032011200320112003201120032011

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

5759495209,5445433464857722232555840033400خليل
3666533668,5542748393624804196962912722127سيدي امبارك

10911913252232665749294157310159098001413800زمورة
273520848541615772374370723757500910500الماين
473153621120926563203820861963120866208القلة

4026209322113435233338385859390915022150الجعافرة
6681792023237660381561962197898002020800أوالد دحمان

22714389229646044777,5304192951910066100تاسمرت
375113119112634351179178454541795451145تفرق

2623233966358210715664692172561544044440حسناوة
1555726165682726322,5444929813114051923141113570663570المجموع

كتلة البيبان

286720367925108127465969272159132030022300المنصورة
2968253126268217696578365154784826022260المهير
35244332784040374947391449961297210011100بن داود
2811432507382716424428768731316106710022100حرازة

1305727512523686218673742207502250أ س ابراهيم
5737375095338542555889647335693658044580مجانة

10061489312468066654656409696819601413960ثنية النصر
3240373375394716545043953714649145255452اليشير

2216629220102944471595643019630781185222802442802المجمزع

كتلة الحضنة

1755301619,5273740646438011342632920033200برج الغدير
413447461852441750443884330214220022200رأس الواد
245647243147264751502618491282731173أوالد براهم

9684290638107247451070,511251227613065130تقلعيت
11824411194212464747125730138220588205غيالسة
14773918975122356042159340172630000الرابطة
364540420846529458464233118187440000العش
1736251051143484495137123575151079143720201437القصور
173533917849,53924135544922168,58732729972245552245المجموع

550763156427,53194919,5535295000,5185851014256308617558617المناطق الجبلية
8560335877773612839552491196012028081128220105564410556الوالية


06

استغالل 
المساحة 
الزراعية 
للبلديات 
الجبلية في 
والية البرج

 
أعد من 
طرف 
من الباحث

خالل 
معطيات 
مديرية 
البرمجة 

والتخطيط 
بالوالية



بالهكتارالمساحة الزراعية المستغلة فعالالبلدياتالمناطق الجغرافية
القطاع العاممنها مسقيةالمجموع

201120032011200320112003

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

106431052962,54700خليل
61936260245,518623062326سيدي امبارك

3674343010318600زمورة
41674514403000الماين
12411241212500القلة

45144514272000الجعافرة
210019707013400أوالد دحمان

935745687900تاسمرت
24452445203500تفرق

6920692031449200حسناوة
4283242568971123423062326المجموع

كتلة البيبان

84318140242900المنصورة
1109000303000 9المهير
72097105202000بن داود
60506000202000حرازة

23002300121200أوالد سيدي ابراهيم
1114411176557800مجانة

23402210233500ثنية النصر
6525659128537400اليشير

531095252246959800المجمزع

كتلة الحضنة

3247312926328800برج الغدير
7752776836710500رأس الواد
44274448891800أوالد براهم

190218022299000تقلعيت
2215221512610800غيالسة
3234323460723500الرابطة
75567430101852500العش
2875261034624300القصور
33208326363045161200المجموع

1291491277264485344423062326المناطق الجبلية
1870001856807920520057355762الوالية

07

 
أعد من 
طرف 
من الباحث

خالل 
معطيات 
مديرية 
البرمجة 

والتخطيط 
بالوالية

 
أعد من 
طرف 
من الباحث

خالل 
معطيات 
مديرية 
البرمجة 

والتخطيط 
بالوالية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث



املساحة غري املنتجةاملساحة الغابيةاملساحة الزراعيةالبلدياتالمناطق الجغرافية
200220122002201220022012

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

%11%29%35%18%54%53خليل
%31%39%18%9%51%52سيدي امبارك

%10%13%21%21%69%66زمورة
%23%21%3%3%74%76الماين
%13%14%21%20%66%66القلة

%08%09%21%20%71%71الجعافرة
%08%12%7%5%85%83أوالد دحمان

%05%05%67%62%36%33تاسمرت
%44%44%8%8%48%48تفرق

%01%03%7%5%92%92حسناوة
%13%20%21%15%66%65المجموع

كتلة البيبان

%06%19%44%32%50%49المنصورة
%12%17%22%18%66%65المهير
%04%04%32%28%69%68بن داود
%02%03%55%55%43%42حرازة

%04%04%58%58%38%38أوالد سيدي ابراهيم
%15%15%5%5%80%80مجانة

%03%04%40%40%57%56ثنية النصر
%08%07%6%6%86%87اليشير

%07%11%32%29%61%60المجمزع

كتلة الحضنة

%17%23%26%21%57%56برج الغدير
%25%26%12%11%63%63الوادرأس 

%06%05%24%24%70%71أوالد براهم
%02%06%61%58%37%36تقلعيت
%04%21%39%22%57%57غيالسة
%83%08%63%38%54%54الرابطة
%20%48%56%28%24%24العش
%12%32%19%1%69%67القصور
%14%31%40%24%46%45المجموع

%10%20%32%23%58%57المناطق الجبلية

08في والية البرجتطور تركيبة أراضي المناطق الجبلية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث



الجراراتالحاصداتالبلدياتالمناطق الجغرافية
2002201220022012

الكتلة السطايفية

جبال
زمورة الجعافرة

12208590خليل

15127282سيدي امبارك

543536زمورة

111922الماين

323410القلة

112932الجعافرة

114040أوالد دحمان

001717تاسمرت

0034تفرق

879098حسناوة

4648424431المجموع

كتلة البيبان

013444المنصورة

765058المهير

667144185بن داود

2109692حرازة

0056أوالد سيدي ابراهيم

20814992مجانة

323921ثنية النصر

30166970اليشير

68110586568المجمزع

كتلة الحضنة

753738الغديربرج 

5120215161رأس الواد

7327290أوالد براهم

0077تقلعيت

011617غيالسة

003435الرابطة

456976العش

534445القصور

7466494469المجموع

18822415041468المناطق الجبلية

30940421382149الوالية

09 المكننة في المناطق الجبلية في والية البرجتطور

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث





مج العامالمستثمرات الفالحية العامة بالهكتاربالهكتارالمستثمرات الفالحية الخاصة البلدياتالمناطق الجغرافية
المجموع400أكثر من 400- 200200- 100100-5051-3031أقل من مج100أكبر من 100-5051-3031-1011- 51أقل من 

1536210602036801030203977سيدي امبارك
1735100146046زمورة
6379078601187الماين
30380341041القلة

15624013022550255الجعافرة
23310536036أوالد دحمان

13180119019تاسمرت
891050701011140114تفرق

44812001102022104حسناوة
468714122145586018725427887المجموع

263805010145045المنصورةكتلة البيبان
13280432032المهير

0618150134034داودبن
09180220020حرازة

0813010115015ابراهيمأ س
61112601607031980198مجانة

18300636036ثنية النصر
51100190512417060124148اليشير

1923571122483504017610024528المجمزع

كتلة الحضنة

15240301043201020103739برج الغدير
1524240203045701012014033996رأس الواد
13140603020227010206021138أوالد براهم

060701808تقلعيت
1415040120020غيالسة
1325073201133الرابطة
3157120170070العش
367122010195095القصور
1432377985123413528193058399المجموع

803130831346182017054304122841091814المناطق الجبلية
93616404547247422251071812313635053192570الوالية


10

المستثمرات 
الفالحية 

في بالهكتار
لبلديات ا

الجبلية في 
والية البرج

2014سنة 

 أعد
من طرف 
الباحث 
اعتمادا 
على 

معطيات 
الغرفة 

الفالحية 
بالبرج



اإلنتاج كلغخليةالبلدياتالمناطق الجغرافية

الكتلة السطايفية

جبال 
الجعافرةزمورة

968700 1خليل
100 7091 1سيدي امبارك

634500زمورة
500 6104 3الماين
900 6201 1القلة

600 3002 2الجعافرة
297200أوالد دحمان

019800 1تاسمرت
200 9002 1تفرق

189900 1حسناوة
1624615400المجموع

البيبانكتلة 

055900 1المنصورة
377300المهير
782700بن داود
402300حرازة
586500أ س ابراهيم
000 6602 1مجانة

710800ثنية النصر
700 5601 1اليشير

71327200المجمزع

كتلة الحضنة

990900برج الغدير
380500رأس الواد
310200أوالد براهم

330600تقلعيت
374300غيالسة
700 7611الرابطة
700 7231العش
600 8101 1القصور
56787500المجموع
2905630100الجبال
3467536300الوالية

11 
2012تربية النحل المناطق الجبلية في والية البرج سنة 

بالواليةمعطيات مديرية البرمجة والتخطيط من خالل أعد من طرف الباحث



الدواجندجاج أمحردجاج أبيضالبلدياتالمناطق الجغرافية

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

200 400763 370800392خليل
9960045سيدي امبارك 600145 200

000 60092 824009زمورة
600 6009 09الماين
000 00072 6000012القلة

800 80024 200004الجعافرة
500 60082 729009أوالد دحمان

600 20054 474007تاسمرت
400 40022 200002تفرق

100 000586 402100184حسناوة
400 852 2001 1175200677المجموع

كتلة البيبان

300 200403 36410039المنصورة
100 72100072المهير
500 80083 787004بن داود
000 25000025حرازة
000أ س ابراهيم
000 000418 249000169مجانة

200 20098 8600012ثنية النصر
400 400279 23000049اليشير

500 379 11049002746001المجمزع

كتلة الحضنة

000 33100060000391برج الغدير
450 450449 000129 320رأس الواد
800 800598 000178 420أوالد براهم

500 335500335تقلعيت
000 00056 530003غيالسة
235004الرابطة 80028 300
200 400115 7680038العش
600 600143 12000023القصور
850 16798004380502117المجموع
750 8505349 389 39599001الجبال
363200017718005403800الوالية

12 
2012الدواجن في المناطق الجبلية في والية البرج سنة 

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث



قاألصوافوحدةالبيضقءالبيضام و اللحالبلدياتالمناطق الجغرافية

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

880689992000344خليل
23648909000350امباركسيدي 

1470218800056زمورة
0227900012الماين
1197243600030القلة

40096200030الجعافرة
1252218800063أوالد دحمان

821164200035تاسمرت
40057300024تفرق

711641952000136حسناوة
238261531210001080المجموع

كتلة البيبان

86247968000118المنصورة
1723056المهير
18991440000147بن داود
614051حرازة

004أ س ابراهيم
518039980000290مجانة

16252746000125ثنية النصر
58329998000196اليشير

2549762132000987المجمزع

الحضنةكتلة

880115523000253برج الغدير
828430006000201رأس الواد
1087233604000149أوالد براهم

9378792000124تقلعيت
1475858000127غيالسة
564103400093الرابطة
18427510000142العش
29753898000158القصور
44191932250001247المجموع
935143084780003314الجبال
1172044135950004615الوالية

13مردودية الثروات الحيوانية في 
2012المناطق الجبلية في والية البرج سنة 

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث



02الثروة الحيوانية 12الثروة الحيوانية 02الغنم12الغنم02الماعز12الماعز02األبقار12األبقارالبلدياتالمناطق الجغرافية

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

رأسرأسرأسرأسرأسرأسرأسرأس
1176600565180312174410329585190خليل

23490532185190758550198418825سيدي امبارك
135210270013003000500058356510زمورة
100180120077090019022001140الماين
1409011004902200145034402030القلة

1502001200830200069033501720الجعافرة
150190360024003700350074506090أوالد دحمان

152513006002200160035152225تاسمرت
60201200120090018021601400تفرق

260014003000130090007200146009900حسناوة
4760300516397925574192327709534945030المجموع

كتلة البيبان

91080040001560146004800195107160المنصورة
20040230094096001900121002880المهير
14401900210011201500078001854010820بن داود
5540230011806000312083554340حرازة

20320016055080770243أ س ابراهيم
28502600900115021000138002475017550مجانة

1100100095052090003750110505270ثنية النصر
700760800800136506500151508060اليشير

72757143135507430894004175011022556323المجمزع

كتلة الحضنة

170015101100115021700104002450013060برج الغدير
2882328058052516700195802016223385رأس الواد
2315934620490153217415182568839أوالد براهم

55047034006100105001850144508420تقلعيت
50047080095099005200112006620غيالسة
26191363643533171141067702046411450الرابطة
306214336488329812129105892167915320العش
500400400450110004700119005550القصور
14128986019823162801086606650414261192644المجموع

26163200084977032965272252141024348185193997المناطق الجبلية
501474959250264 726189 641379 27634 12259 95726 35الوالية


14
الماشيةتطور
لبلديات في ا

الجبلية في 
والية البرج

2012

 أعد
من طرف 
الباحث 
اعتمادا 
على 

معطيات 
مديرية 
البرمجة 

والتخطيط 
بالوالية



زيتونأشجار مثمرةأعالفخضرواتحبوبالبلدياتالمناطق الجغرافية

كتلة السطايفيةال

جبال 
زمورة الجعافرة

االنتاج شجرة زيتوناملساحة هكتاراالنتاج بالقنطاراملساحة هكتاراالنتاج بالقنطاراملساحة هكتاراالنتاج بالقنطاراملساحة هكتاراالنتاج بالقنطاراملساحة هكتار
هك/لرت

473096600215731104017862558189644130045خليل
3300676004096588181405662944204641827,5273,13سيدي امبارك

12001885085604823063509095825790,54416680,8زمورة
17044203015669037003757505183226450006360الماين
3204210211101195700063155454123350480القلة

270225027120614157003909497253273437906091,5الجعافرة
8401355055349314540007893097717,52100315,08أوالد دحمان

35059003422755013255194700334,51944305,24تاسمرت
30034702094115556001795243271575218102745تفرق

36105667023616618340103006153962515,52340348,88حسناوة
15090273520569486373204758931411115401511749126877,517644,63المجموع

كتلة البيبان

3100471001265022117397132073588954128577,92المنصورة
3030466801366035771146184855325182280319,2المهير
324050250146951642635697253086141680235,2بن داود
2470384601368013505080106794047305232732,48حرازة

507507405571712207252041847216003024ابراهيمأ س
479879200291583136547000936226028447033مجانة

800110002310434691450068150005973880565,5ثنية النصر
3100668256044356151168049134283211964330,48اليشير

2058834026517110151112861036458522634945806412345817,78المجمزع

كتلة الحضنة

1499235352432451326199603294754148120,9برج الغدير
41007390083124855252905014235978183,24الوادرأس 

2270408903142952907550821354591,52أوالد براهم
8501365029451077811160276680515450773,35تقلعيت
10501665022310010811674082179854181,8غيالسة
1600226501371550020077202631723230,51152150الرابطة
37504860020827180330131807444339641,53240418العش
900122002417753276430107937338481578236,52القصور
1601925207555872090485711179029972364621996534885,33المجموع


15 تطور

المساحة 
ومردودية 

الثروات النباتية 
المناطق في

الجبلية في 
والية البرج 

2012

 أعد من
من طرف الباحث

معطيات خالل 
مديرية البرمجة 
والتخطيط بالوالية



):16الجدول رقم (
.1987الحقيقية والمثالية للمراكز العمرانية الرئيسية حسب إحصاء األحجام

الفرق الحجم المثالي الحجم الحقيقي مقلوب الرتبة الرتبة البلديات
-36147.24 68759.24 32612 1.00000 1 رأس الواد

-15240.62 34379.62 19139 0.50000 2 خليل

-4850.75 22919.75 18069 0.33333 3 الغديربرج 

-1055.81 17189.81 16134 0.25000 4 المنصورة

-441.85 13751.85 13310 0.20000 5 العش

1742.13 11459.87 13202 0.16667 6 حسناوة

2550.25 9822.75 12373 0.14286 7 مجانة

3755.09 8594.91 12350 0.12500 8 زمورة

4623.08 7639.92 12263 0.11111 9 اليشير

4580.08 6875.92 11456 0.10000 10 المهير

4895.16 6250.84 11146 0.09091 11 بن داود

5268.06 5729.94 10998 0.08333 12 أوالد دحمان

5149.83 5289.17 10439 0.07692 13 القصور

3988.63 4911.37 8900 0.07143 14 الجعافرة

3909.05 4583.95 8493 0.06667 15 ثنية النصر

3686.55 4297.45 7984 0.06250 16 الرابطة

3555.34 4044.66 7600 0.05882 17 سيدي امبارك

3030.04 3819.96 6850 0.05556 18 غيالسة

2170.09 3618.91 5789 0.05263 19 تاسمرت

2146.04 3437.96 5584 0.05000 20 أوالد براهم

1572.75 3274.25 4847 0.04762 21 حرازة

1373.58 3125.42 4499 0.04546 22 تقلعيت

939.47 2989.53 3929 0.04348 23 القلة

2950.44 124.56 3075 0.04167 24 الماين

-520.37 2750.37 2230 0.04000 25 أ سيدي ابراهيم
-888.59 2644.59 1756 0.03846 26 تفرق

60515.445 265027.00 265027.00 3.85442 26 المجموع

1987التعداد العام للسكن والسكان من خالل أعد من طرف الباحث



17 األحجام الحقيقية والمثالية للمراكز العمرانية الرئيسية

.1998حسب إحصاء 
الفرق الحجم المثالي الحجم الحقيقي مقلوب الرتبة الرتبة البلديات

-41015.41 84473.41 43458.00 1.00000 1 رأس الواد

-18771.70 42236.70 23465.00 0.50000 2 خليل

-4849.80 28157.80 23308.00 0.33333 3 برج الغدير

-823.35 21118.35 20295.00 0.25000 4 المنصورة

1453.32 16894.68 18348.00 0.20000 5 حسناوة

4074.10 14078.90 18153.00 0.16667 6 اليشير

4047.37 12067.63 16115.00 0.14286 7 العش

5497.82 10559.18 16057.00 0.12500 8 مجانة

5781.07 9385.93 15167.00 0.11111 9 المهير

6286.66 8447.34 14734.00 0.10000 10 أ دحمان

5628.60 7679.40 13308.00 0.09091 11 بن داود

-5783.45 7039.45 1256.00 0.08333 12 القصور

5241.05 6497.95 11739.00 0.07692 13 زمورة

4935.19 6033.81 10969.00 0.07143 14 غيالسة

4886.44 5631.56 10518.00 0.06667 15 الرابطة

5019.41 5279.59 10299.00 0.06250 16 سيدي امبارك

4658.98 4969.02 9628.00 0.05882 17 الجعافرة

3260.03 4692.97 7953.00 0.05556 18 القلة

2890.03 4445.97 7336.00 0.05263 19 أوالد براهم

2586.33 4223.67 6810.00 0.05000 20 ثنية النصر

2241.46 4022.54 6264.00 0.04762 21 الماين

1599.30 3839.70 5439.00 0.04546 22 حرازة

1619.24 3672.76 5292.00 0.04348 23 تاسمرت

4889.97 153.03 5043.00 0.04167 24 تقلعيت

-738.94 3378.94 2640.00 0.04000 25 أ س ابراهيم

-1246.98 3248.98 2002.00 0.03846 26 تفرق

74913 325596.00 325596.00 3.85442 26 المجموع

1998التعداد العام للسكن والسكان من خالل أعد من طرف الباحث



 

الفرق الحجم المثالي للسكانالحجم الحقيقي للسكانمقلوب الرتبةالرتبةالبلديات 
42433.00-11.0000005148293915رأس الواد

20915.50-20.5000002604246958برج الغدير

5268.00-30.3333332603731305خليل

377.75-40.2500002310123479اليشير

50.20000022402187833619.00مجانة

60.16666721280156535627.50المنصورة

70.14285719485134166068.57حسناوة

80.12500017492117395752.63المهير

90.11111117140104356705.00العش

100.1000001650193927109.50أوالد دحمان

110.0909091181485383276.27القصور

120.0833331164178263814.75سيدي امبارك

130.0769231163272244407.77بن داود

140.0714291104467084335.79غيالسة

150.0666671101262614751.00الرابطة

160.0625001029658704426.31زمورة

170.058824799855242473.59الجعافرة

180.055556787452182656.50أوالد براهم

190.052632623749431294.11الماين

200.050000612346961427.25القلة
210.047619577544721302.86ثنية النصر

220.045455556942691300.14حرازة
230.04347850084083924.74تقلعيت
240.04166741343913220.88تاسمرت

1051.60-250.04000027053757أ س ابراهيم
1448.12-260.03846221643612تفرق

263.85442036198836198871494المجموع

2008التعداد العام للسكن والسكان من خالل أعد من طرف الباحث

18ألحجام الحقيقية والمثالية للمراكز العمرانية الرئيسية حسب ا

.2008إحصاء 



البلديات
19982012

الريفالحضرالريفالحضر

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

48.8951.1148.8951.11خليل
73.2626.7473.2626.74سيدي امبارك

89.6710.3389.6710.33زمورة
0.00100.000.00100.00الماين
0.00100.000.00100.00القلة

61.7738.2361.7838.22الجعافرة
43.4356.5743.4356.57أوالد دحمان

0.00100.000.00100.00تاسمرت
0.00100.000.00100.00تفرق

57.0542.9557.0542.95حسناوة
48.5651.4448.5651.44المجموع

كتلة البيبان

69.0930.9169.0930.91المنصورة
63.1236.8863.1236.88المهير
0.00100.000.00100.00بن داود
0.00100.000.00100.00حرازة
0.00100.000.00100.00ابراهيمأوالد سيدي
64.5135.4964.5135.49مجانة

0.00100.000.00100.00ثنية النصر
71.3228.6871.3228.68اليشير

51.5448.4651.5448.46المجمزع

كتلة الحضنة

83.9716.0383.9716.03برج الغدير
86.9113.0986.9113.09رأس الواد
0.00100.000.00100.00أوالد براهم

0.00100.000.00100.00تقلعيت
72.8027.2072.8127.19غيالسة
0.00100.000.00100.00الرابطة
0.00100.000.00100.00العش
0.00100.000.00100.00القصور
52.7947.2152.7947.21المجموع

51.1248.8851.1248.88المناطق الجبلية
62.4437.5662.4437.56الوالية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث

19 تطور سكان الحضر والريف في البلديات الجبلية في والية

البرج



 
 

الخدماتباقي المحالت التجاريةالجملةالتجزئةالبلدياتلمناطق الجغرافية
20022012200220122002201220022012

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

80183008018325393خليل
52145055215012281سيدي امبارك

85112238711514196زمورة
1328001328266الماين
30360230384107القلة

33440033444168الجعافرة
6424800642487360أوالد دحمان

1931001931270تاسمرت
560056025تفرق

59216005921611431حسناوة
44010492104421059812097المجموع

كتلة البيبان

12726911412828321525المنصورة
951914149920527376المهير
2933123035187بن داود
260026126حرازة

470047023أوالد سيدي ابراهيم
752726128128425586مجانة

283912939672ثنية النصر
10129771910831640633اليشير

4611114206148111751212328المجمزع

كتلة الحضنة

1903964919440537755برج الغدير
4567951325469820921366رأس الواد
1116001116235أوالد براهم

1225001225144تقلعيت
28380228405104غيالسة
1325011326259الرابطة
137812148011203العش
20480020484133القصور
7431421183976114601542699المجموع

1644358440110168436943567124المناطق الجبلية
1528826

10125123205087351063313055426627148الوالية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث

20 القطاع الثالث في البلديات الجبلية بوالية البرجتطور



شغل األقسامالبلدياتلمناطق الجغرافية
2012الطور الثالثالطور الثانيالطور األول2002الطور الثالثالطور الثانياألولالطور

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

35.1637.4043.063922.05353230خليل
34.8551.5622.073629.98373032سيدي امبارك

28.9331.0643.763517.76323227زمورة
30.0827.2317.902516.73393129الماين
27.5334.3302115.56353027القلة

26.7326.4419.102411.65332925الجعافرة
40.4048.3303022.13503235أوالد دحمان

22.8219.3101411.7629014تاسمرت
21.759.670109.0624011تفرق

32.4247.5625.053518.62333429حسناوة
3033172718352526المجموع

كتلة البيبان

29.4536.3434.463316.85353228المنصورة
37.2837.5452.114218.52303628المهير
31.5153.4402815.62333729بن داود
27.1522.4601713.1842018حرازة

22.7116.3801310.4428013أوالد سيدي ابراهيم
32.0440.0625.593326.25432933مجانة

21.1429.4433.83289.38332522ثنية النصر
38.4847.1249.104525.61333632اليشير

3035243017352425المجمزع

الحضنةكتلة 

30.8134.6736.773421.61372628برج الغدير
35.2636.4533.533523.60383231رأس الواد
30.1447.3602615.92353027أوالد براهم

27.7927.2301813.00302523تقلعيت
24.283101816.04283426غيالسة
34.1542.8502619.86403431الرابطة
31.0536.2902216.21352927العش
26.0640.2302215.44332926القصور
المجموع

303792518353027
3035172717352626المناطق الجبلية

3538353623353330الوالية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث

21 في البلديات الجبلية بوالية البرجشغل األقسام التربويةتطور



التأطير التربويالبلدياتالمناطق الجغرافية
2012الطور الثالثالطور الثانيالطور األول2002الطور الثالثالطور الثانياألولالطور

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

2324332723201519خليل
2722162227211521سيدي امبارك

2221292418171617زمورة
2220202120221318الماين
212101423221219القلة

2122192120181116الجعافرة
252401623241721أوالد دحمان

18180121718012تاسمرت
1915011141309تفرق

2322242323181619حسناوة
2221141921191217المجموع

البيبانكتلة 

2323242321191519المنصورة
2425232420171918المهير
212901616191918بن داود
22270161811010حرازة

2021014121609أوالد سيدي ابراهيم
2422222324201419مجانة

1924252315181215ثنية النصر
2623242424161719اليشير

2224152019171216المجمزع

كتلة الحضنة

2320212122191218برج الغدير
2522182224201419رأس الواد
212401517181516أوالد براهم

222101415171114تقلعيت
212001419151617غيالسة
252801824251722الرابطة
231901418171416العش
202101318171316القصور
المجموع

2222516191914
17

2222111920181217المناطق الجبلية
2522212123191519الوالية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث

22 في البلديات الجبلية بوالية البرجالتأطير التربويتطور



البلدياتالكتل الجبلية
نسب النجاح نسبة التمدرس

االبتدائي2012
الثانويالمتوسط

اإلجمالي
األمية في األمية

اإلناث

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

7893,9272.7643,53702939خليل
7710057.7540.60662229سيدي امبارك

8997.773.7539.50701927زمورة
6997.544.7933.90593141الماين
6577.3269.726.92583143القلة

7110056.7631.34633445الجعافرة
7410059.7523.96613952أوالد دحمان

7410049.0439.50632129تاسمرت
3888.5714.2931.34453346تفرق

7188.7172.8838.30672938حسناوة
70.694.457.234.9622939المجموع

كتلة البيبان

8093.6871.9448.12712432المنصورة
8185.6355.532.32582935المهير
8482.3340.0633.33524154بن داود
6448.12574457 .5980.3143حرازة

7348.8442.86611421 .6992أوالد سيدي ابراهيم
8595.4971.6857.68752330مجانة

7994.3856.7642.86652535ثنية النصر
8196.7964.1241.03672736اليشير

77.2590.1756.5743.29632837المجمزع

كتلة الحضنة

8796.579.3535.05701521برج الغدير
8410068.4536.81681722رأس الواد
7510072.8127.55672229أوالد براهم

641006552.38722432تقلعيت
6379.8681.8244.00691622غيالسة
6795.6173.966.15593848الرابطة
6288.9251.7248.94634154العش
7693.5170.6526.59643142القصور
72947035662331المجموع

73936138642736المناطق الجبلية
8395.4662.6736.12653039الوالية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث

23 في البلديات الجبلية بوالية البرجالتمدرس والنجاحنسب تطور



البلدياتالكتل الجبلية
2002وفيات ومواليد األطفال حديثي الوالدة  2012وفيات ومواليد األطفال حديثي الوالدة

%المواليدالوفيات%المواليدالوفيات

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

84732275195خليل
040050سيدي امبارك

1187121981زمورة
060030الماين
1813020القلة

110812729الجعافرة
1270022981أوالد دحمان

125031300تاسمرت
020010تفرق

77100030حسناوة
20106723610373.5المجموع

كتلة البيبان

54131103073المنصورة
1347083692المهير
17141147بن داود
0102540حرازة

000100أوالد سيدي ابراهيم
19834225970مجانة

5151331812ثنية النصر
75046919244 972اليشير

128450339633972.8المجمزع

كتلة الحضنة

14608256041برج الغدير
101180468318764رأس الواد
010020أوالد براهم

0301250تقلعيت
080010غيالسة
0301425الرابطة
27294580العش
18130140القصور
118244259425083.7المجموع

2668012322669423.3المناطق الجبلية
5023625156214 54616الوالية

البرمجة والتخطيط بالواليةمعطيات مديرية من خالل أعد من طرف الباحث

24 في البلديات الجبلية بوالية البرجوفيات ومواليد األطفالتطور



20022012

البلدياتالكتل الجبلية
ط أسنانطبيبالتجهيزاتط أسنانطبيبالتجهيزات

ق ع م الخ
عالج

مجخعمجخعنسمةق عالجع م الخمجعخمجعخنسمة

الكتلة 
السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

20610313246 604513183472512 2626خليل
3009514325 896313163471327 1311سيدي امبارك

7968614044 520210122241310 1310زمورة
116الماين 37315622116 540516202
420718101 25615622126 136القلة

386606303 1725522228 158الجعافرة
302516202 8612571231317 1516أوالد دحمان

335426123 2245522124 44تاسمرت
269101101 2115522112 122تفرق

4308513235 910410142241420 1419حسناوة
10361130271876941124351226115984632487171532المجموع

كتلة البيبان

312819404 74456112241922 2621المنصورة
34111112303 87386143251518 1417المهير
196505202 886167221612 1711بن داود
839202101 6906622135 45حرازة

22ابراهيمسأ 7646622022 836156123
48933841246 890510153251623 1522مجانة

0557512224 9011101122126 135ثنية النصر
22210010303 60556114261624 1523اليشير

73611235325568112162873911529077209718826المجمزع

كتلة الحضنة

30611102161117 6101011216282427 2526برج الغدير
98063208381523 604151126152172753 2752رأس الواد
256111021369 046111122138 138أوالد براهم

2511111 117111122135 135تقلعيت
580415112 28511112221311 1411غيالسة
387314101 25212627551312 1211الرابطة
9723912235 51412627551617 1617العش
546011000 07212627551311 1312القصور
103314450029133162212546103214827895653148213758المجموع
المناطق
الجبلية

271053698807226533744651092997379552235973325660
116

96840923364281120201 1781403956131139220643127658 39125642الوالية

معطيات مديرية البرمجة والتخطيط بالواليةمن خالل أعد من طرف الباحث

25 في البلديات الجبلية بوالية البرجالتجهيزات والتأطير الصحيتطور



وضعية السكناتالكثافة السكنية

البلدياتالكتل الجبلية
نسمة لكل 

مسكن
اآلهلة
ن/س

الربط بالشبكات األساسية
الماءقنوات الصرفالغازالكهرباء

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

5,67,896,449,063,671,1خليل
5,57,297,675,280,877,4سيدي امبارك

4,26,498,884,890,989,5زمورة
3,65,698,21,547,11,4الماين
3,55,898,33,170,281,0القلة

3,46,097,851,358,370,3الجعافرة
7,69,098,18,832,930,3أوالد دحمان

2,55,995,349,883,594,5تاسمرت
2,35,295,97,943,826,4تفرق

5,26,897,157,748,456,8حسناوة
4688345653المجموع

كتلة البيبان

5,36,598,378,283,594,4المنصورة
4,97,097,152,069,090,9المهير
4,77,496,31,09,040,8بن داود
4,36,590,41,236,258,3حرازة

3,35,895,91,182,195,7أوالد سيدي ابراهيم
4,46,099,082,883,481,9مجانة

3,46,597,143,773,981,5ثنية النصر
5,06,798,469,285,292,1اليشير

4797416579المجمزع

كتلة الحضنة

4,35,998,083,883,991,3برج الغدير
5,16,199,387,792,392,2رأس الواد
5,88,198,23,470,092,9أوالد براهم

3,86,195,85,461,891,8تقلعيت
6,16,398,493,391,895,5غيالسة
5,77,197,01,814,993,1الرابطة
5,56,796,11,318,257,0العش
5,06,396,92,148,273,3القصور
5797356086المجموع

5694376173المناطق الجبلية
4,86,598,167,578,284,4الوالية

2008التعداد العام للسكن والسكان من خالل أعد من طرف الباحث

26في البلديات الجبلية بوالية معدل شغل السكنات وربطها بالشبكات

البرج



البلدياتالمناطق الجغرافية
المجال الذي تخدمه

عدد السكان
مقر الدوائر

الرتبة
اإلدارية

2012تجزئةالتجار 2012الجملةتجار 

الكتلة السطايفية

جبال 
زمورة الجعافرة

0183بلدية26037خليل
5150بلدية11641سيدي امبارك

3115بلدية3243210296زمورة
028بلدية6237الماين
238بلدية6123القلة

044دائرة236157998الجعافرة
0248بلدية16501أوالد دحمان

031بلدية4134تاسمرت
06بلدية2164تفرق

0216بلدية19485حسناوة

كتلة البيبان

14283دائرة6152521280المنصورة
14205بلدية17492المهير
235بلدية11632بن داود
06بلدية5569حرازة

07بلدية2705أوالد سيدي ابراهيم
12284دائرة7419622402مجانة

39بلدية5775ثنية النصر
19316بلدية23101اليشير

كتلة الحضنة

9405دائرة7114426042برج الغدير
25820دائرة7227051482رأس الواد
016بلدية7874أوالد براهم

025بلدية5008تقلعيت
240بلدية11044غيالسة
126بلدية11012الرابطة
280بلدية17140العش
0بلدية11814القصور

48

خالل معطيات مديرية التخطيط + تحقيق ميدانيمن أعد من طرف الباحث

27البلديات الجبلية بوالية البرجمجال نفوذ وثقل



الرتبةالبلديات 
Log Nlon n²logpn

logpn
.logn

الحجم المثالي للسكانالحجم الحقيقي للسكان
Log الحجم

المثالي
الفرق بين الحجمين

1004.711655051482939154.97273442433.00رأس الواد

20.301030.090614.4156741.32925026042469584.67170920915.50برج الغدير

30.477120.227644.4155902.10677226037313054.4956135268.00خليل

40.602050.362474.3636302.62716723101234794.370679377.75اليشير

3619.00-50.698970.488554.3502863.04071922402187834.273764مجانة

5627.50-60.778150.605514.3279713.36781621280156534.194597المنصورة

6068.57-70.8450980.714194.2897003.62521719485134164.127623حسناوة

5752.63-80.9030890.815574.2428393.83166517492117394.069631المهير

6705.00-90.9542420.910574.2340104.04027317140104354.018492العش

7109.50-101.0413921.084494.2175104.3920841650193923.972758أوالد دحمان

3276.27-111.0791811.164634.0723964.3948541181485383.931356القصور

3814.75-121.1139431.240864.0659904.5292821164178263.893539امباركسيدي 

4407.77-131.1461281.313604.0656544.6597601163272243.858777بن داود

4335.79-141.1760911.383194.0431264.7550851104467083.826593غيالسة

4751.00-151.2041191.449904.0418664.8668911101262613.796643الرابطة

4426.31-161.2041191.449904.0126684.8317341029658703.768638زمورة

2473.59-171.2304481.514003.9029814.802419799855243.742253الجعافرة

2656.50-181.2552721.575703.8961954.890786787452183.717504أوالد براهم

1294.11-191.2552721.575703.7949754.763728623749433.693990الماين

1427.25-201.278751.635213.7869644.842594612346963.671728القلة

1302.86-211.301031.692673.7615514.893891577544723.650501ثنية النصر

1300.14-221.3222191.748263.7457774.952738556942693.630326حرازة

924.74-231.3424221.802093.6996644.966513500840833.610979تقلعيت

220.88-241.3617271.854303.6163704.924512413439133.592509تاسمرت

أوالد سيدي 
ابراهيم

25
1.3802111.904983.4321674.737115

27053757
3.574841

1051.60

261.3979401.954233.3352574.662489216436123.5577471448.12تفرق

261.4149732.002145.558697.8654043619883619885.55869471494المجموع

خالل معطيات مديرية التخطيط من أعد من طرف الباحث

28 البلديات الجبلية المثالية والحقيقية حسب قاعدة زييف فياألحجام

بوالية البرج



البرامج القطاعية المركزة التنمية الريفية التنمية الفالحية التنمية الفالحية والريفية الكهرباء والغاز السكن البلديات
3448108223 75084680 19201226 94285906 19201226 3240335185 خليل الكتلة 

السطايفية
2112490106 63184748 3087532 66272280 3087532 1976858015 امباركس
2041331433 96398679 1655625 98054304 1655625 1843567200 زمورة
1423149971 47780152 818097 48598249 818097 1325135375 الماين
1608306635 37144200 3795000 40939200 3795000 1522633235 القلة
2214227662 87479534 1346500 88826034 1346500 2035229095 الجعافرة
2153804013 131738951 1455272 133194223 1455272 1885960295 أ دحمان
1646191727 102673653 0 102673653 0 1440844420 تاسمرت
889938430 14936000 474000 15410000 474000 858644430 تفرق
2820445544 79875599 20556539 100432138 20556539 2599024730 حسناوة

20252293743 736296195 52389791 788685986 52389791 18622531980 المجموع
3294470166 256187115 1473000 257660115 1473000 2777676935 المنصورة

كتلة البيبان

2813701080 127309755 1583903 128893658 1583903 2554329860 المهير
2911724906 196873646 1102000 197975646 1102000 2514671615 بن داود
1741074844 173172043 3078256 176250299 3078256 1385495990 حرازة
879547506 44057840 0 44057840 0 791431825 أ س ابراهيم
3649540234 82367755 29281278 111649033 29281278 3396960890 مجانة
1473262575 40489700 4584500 45074200 4584500 1378529675 ثنية النصر
3718380187 69929230 24281676 94210906 24281676 3505676700 اليشير

19978276497 990387084 65384613 1055771697 65384613 17801348490 المجمزع
4132383537 130817491 0 130817491 0 3870748555 برج الغدير

كتلة احلضنة

6782446297 64846000 27720429 92566429 27720429 6569593010 رأس الواد
1443454071 44580000 1455272 46035272 1455272 1349928255 أوالد براهم
1590821555 69255200 0 69255200 0 1452311155 تقلعيت
1655472562 50024900 1725569 51750469 1725569 1550246055 غيالسة
2072859488 107875000 1287599.4 109162599 1287599.4 1853246690 الرابطة
3071043833 265431801 3656580.7 269088381 3656580.7 2529210490 العش
2367787691 214152030 5246525.2 219398556 5246525.2 1923744055 القصور

23116269035 946982422 41091975 988074397 41091975 21099028265 المجموع
63346839275 2673665701 158866379 2832532080 158866379 57522908735 المناطق الجبلية

104219600723 2756774350 341546135 3098320485 341546135 97681413618 الوالية

خالل معطيات مختلف مديريات الواليةمن أعد من طرف الباحث

29 البرامج القطاعية المركزةPSC2014إلى 1999من بوالية البرجفي البلديات الجبلية



PSD
المتوسط السنوي %

PCD
المتوسط السنوي %

AUTO
% المجموع االستثمار المحلي

البرامج القطاعية 
المركزة PSC %

إجمالي االستثمار

البلديات

172956800 40% 26757197 6% 6778414 1.55% 206492411 229709610 53% 436202022 خليل

216550800 57% 19053668 5% 6778414 1.78% 242382882 138080327 36% 380463209 س امبارك

313036800 66% 22773204 5% 6778414 1.43% 342588418 131278624 28% 473867043 زمورة

172615900 60% 22213569 8% 2418103 0.83% 197247573 92492009 32% 289739582 الماين

136745000 52% 19337001 7% 2418103 0.91% 158500104 105998418 40% 264498522 القلة

283256400 61% 31511689 7% 3180569 0.69% 317948658 143218902 31% 461167560 الجعافرة

184702800 54% 19975175 6% 2418103 0.70% 207096078 136851911 40% 343947989 أ دحمان

150599100 55% 17528671 6% 3180569 1.15% 171308340 104270187 38% 275578527 تاسمرت

119827300 60% 17706866 9% 2418103 1.22% 139952269 58627442 30% 198579711 تفرق

141080100 38% 36043739 10% 3180569 0.86% 180304408 187880979 51% 368185387 حسناوة

1891371600 55% 232900778 7% 3954936 0.11% 2128227314 1321361744 38% 3449589058

368498800 60% 28844850 5% 6778414 1.11% 404122064 206262632 34% 610384696 المنصورة

240688800 53% 28811489 6% 6778414 1.48% 276278703 181106999 40% 457385702 المهير

208803000 50% 18923591 5% 2418103 0.58% 230144694 183835466 44% 413980160 داودبن

153428800 53% 26913551 9% 2418103 0.83% 182760455 107451465 37% 290211920 حرازة

125054000 64% 12401432 6% 2418103 1.23% 139873536 56286749 29% 196160284 أس ابراهيم

257521600 47% 26296184 5% 18355716 3.36% 302173500 244765991 45% 546939491 مجانة

152440000 55% 23249450 8% 2418103 0.88% 178107554 96974954 35% 275082508 ثنية النصر

256772000 47% 24803350 5% 18355716 3.34% 299931066 249018789 45% 548949855 اليشير

1763207400 54% 190243899 6% 7492584 0.23% 1960943883 1292141378 40% 3253085261

344712300 52% 35578109 5% 18355716 2.75% 398646125 268515303 40% 667161428 الغديرب

883479400 63% 35839049 3% 18355716 1.32% 937674165 454248719 33% 1391922884 رأس الواد

165888100 60% 15355259 6% 3180569 1.14% 184423928 94143726 34% 278567654 براهمأ

82130900 40% 19131890 9% 2418103 1.17% 103680894 102361160 50% 206042053 تقلعيت

81957000 38% 23154254 11% 3180569 1.47% 108291823 108041957 50% 216333780 غيالسة

78324600 34% 14504028 6% 2418103 1.06% 95246731 132694819 58% 227941550 الرابطة

124294800 37% 18864177 6% 2418103 0.72% 145577081 191311209 57% 336888289 العش

137497500 45% 17459483 6% 2418103 0.79% 157375086 147480376 48% 304855462 القصور

1898284900 53% 179886250 5% 6593123 0.18% 2084764273 1498797268 42% 3583561541 المجموع

5552863900 54% 603030927 6% 18040643 0.18% 6173935470 4112300390 40% 10286235860 الجبليةم
17108434000 861288428 6869254643 28% 24838977072 الوالية

مختلف مديريات الوالية + تحقيق ميداني+ الحساب اإلداري للبلديات الجبلية بالواليةخالل معطيات من أعد من طرف الباحث

302014إلى 1999من بوالية البرجفي البلديات الجبليةالبرامج االستثمارية



31التنموية للبلدية برامجالقطاعات التنموية للPCDالوحدة: دج ،
البلديات

3المجموع س المياه
والري بنايات الصحة الرياضة

التهيئة
العمرانية

التعليم
والتكوين

النقل واألشغال
العمومية

القطاع
االخضر

1729568,7 11 2 1 7 16 40 20 3 خليل

الجبال 
السطايفية

2165508,8 13 11 0 8 14 21 30 4 س امبارك
3130368,2 22 6 34 5 11 3 17 2 زمورة
1726159,9 31 0 0 10 18 23 15 3 الماين
1367450,0 39 0 0 10 22 17 9 3 القلة
2832564,7 28 5 2 4 13 17 29 2 الجعافرة
1847028,7 33 0 13 6 17 22 7 2 أ دحمان
1505991,7 36 7 3 17 18 8 8 3 تاسمرت
1198273,0 45 0 3 5 26 7 11 4 تفرق
1410801,9 11 3 2 8 20 43 9 4 حسناوة

18913716,1 26% 4% 8% 8% 16% 19% 17% 3% المجموع
3684988,7 23 2 12 9 10 17 17 10 المنصورة

كتلة 
البيبان

2406888,8 31 0 0 11 12 24 17 3 المهير
2088030,7 19 0 0 5 14 15 43 3 بن داود
1534288,4 25 0 3 5 19 35 8 6 حرازة
1250540,5 30 0 17 10 23 6 10 4 أس ابراهيم
2575216,5 15 18 2 6 15 13 27 4 مجانة
1524400,5 36 0 1 8 21 8 20 5 ثنية النصر
2567720,1 17 7 0 13 11 24 25 2 اليشير

17632074,6 24% 4% 4% 9% 14% 18% 22% 5% المجمزع
3447123,4 8 8 10 10 10 15 36 2 برج الغدير

كتلة
الحضنة

8834794,3 34 1 30 3 4 18 5 5 رأس الواد
1658881,1 10 0 0 3 19 15 49 3 أوالد براهم
821309,6 16 0 3 6 34 19 15 7 تقلعيت
819570,1 20 0 0 7 37 14 15 7 غيالسة
783246,0 18 0 2 7 35 13 16 9 الرابطة
1242948,5 35 1 0 11 22 15 10 5 العش
1374975,8 10 0 15 11 21 28 9 5 القصور

18982849,2 24% 2% 17% 6% 13% 17% 16% 5% المجموع
55528639,9 24% 3% 10% 7% 15% 18% 18% 4% الجبليةالمناطق
171084340 12% 22% 10% 5% 6% 24% 19% 3% الوالية

الجبلية تخالل الحساب اإلداري للبلديامن أعد من طرف الباحث
بالوالية



32الوحدة: دج2014إلى 1999البرامج القطاعية للتنمية في البلديات الجبلية في والية البرج من    .
القطاع االخضر النقل واألشغال العمومية التعليم والتكوين التهيئة العمرانية رياضة صحة  بنايات إدارية واقتصادية المياه والري المجموع البلديات

58929 3% 337717 20% 684627 40% 275903 16% 121803 7% 21495 1% 37000 2% 192094.294 11% 1729568.72 خليل
76309 4% 652717 30% 453062 21% 293046 14% 180713 8% 0 0% 230000 11% 279660.961 13% 2165508.84 س امبارك
60318 2% 526051 17% 104470 3% 353535 11% 159088 5% 1051495 34% 200000 6% 675411.687 22% 3130368.25 زمورة
58006 3% 259051 15% 394031 23% 302570 18% 169341 10% 0 0% 0 0% 543160.961 31% 1726159.95 الماين
45153 3% 126051 9% 231594 17% 302570 22% 132088 10% 0 0% 0 0% 529994.294 39% 1367450.03 القلة
52644 2% 809451 29% 493585 17% 358046 13% 125428 4% 56000 2% 138000 5% 799411.687 28% 2832564.72 الجعافرة
45153 2% 126051 7% 399546 22% 315202 17% 112088 6% 231495 13% 0 0% 617494.294 33% 1847028.76 أ دحمان
51348 3% 126051 8% 115691 8% 275903 18% 252088 17% 38000 3% 103750 7% 543160.961 36% 1505991.78 تاسمرت
45153 4% 126051 11% 82286 7% 315202 26% 62088 5% 30000 3% 0 0% 537494.294 45% 1198273.03 تفرق
56929 4% 126051 9% 609043 43% 288535 20% 112088 8% 21495 2% 44500 3% 152160.961 11% 1410801.97 حسناوة

549942 3% 3215238 17% 3567935 19% 3080512 16% 1426814 8% 1449981 8% 753250 4% 4870044.39 26% 18913716.1
355796 10% 619051 17% 620582 17% 373226 10% 346428 9% 451495 12% 58000 2% 860411.687 23% 3684988.73 المنصورة
83296 3% 410051 17% 583414 24% 288535 12% 271966 11% 10067 0% 4000 0% 755560.961 31% 2406888.85 المهير
66442 3% 906051 43% 305521 15% 302570 14% 102303 5% 4000 0% 8750 0% 392394.294 19% 2088030.72 بن داود
88787 6% 126051 8% 536093 35% 288535 19% 72128 5% 40800 3% 0 0% 381894.294 25% 1534288.41 حرازة
48542 4% 126051 10% 76731 6% 288535 23% 120788 10% 210000 17% 0 0% 379894.294 30% 1250540.59 أس ابراهيم

104945 4% 701696 27% 331525 13% 397344 15% 146442 6% 48282 2% 453459 18% 391523.354 15% 2575216.59 مجانة
74795 5% 311451 20% 127776 8% 315202 21% 129188 8% 21495 1% 0 0% 544494.294 36% 1524400.56 ثنية النصر
57269 2% 642151 25% 623583 24% 288535 11% 321688 13% 0 0% 186500 7% 447994.294 17% 2567720.13 اليشير

879872 5% 3842549 22% 3205226 18% 2542481 14% 1510931 9% 786139 4% 710709 4% 4154167.47 24% 17632074.6
56498 2% 1251696 36% 518018 15% 358046 10% 360892 10% 351495 10% 278073 8% 272405.02 8% 3447123.47 برج الغدير

443479 5% 418696 5% 1570510 18% 340903 4% 292413 3% 2614432 30% 112500 1% 3041861.21 34% 8834794.3 رأس الواد
54998 3% 817051 49% 246382 15% 315202 19% 52088 3% 0 0% 0 0% 173160.961 10% 1658881.16 أوالد براهم
53998 7% 126051 15% 156280 19% 275903 34% 52088 6% 21495 3% 0 0% 135494.294 16% 821309.645 تقلعيت
53998 7% 126051 15% 113801 14% 305678 37% 54655 7% 0 0% 0 0% 165387.627 20% 819570.188 غيالسة
68979 9% 126051 16% 102731 13% 275903 35% 53088 7% 19000 2% 0 0% 137494.294 18% 783246.074 الرابطة
66979 5% 126051 10% 190633 15% 275903 22% 135888 11% 2000 0% 10000 1% 435494.294 35% 1242948.57 العش
67979 5% 126051 9% 391629 28% 288535 21% 154288 11% 210000 15% 0 0% 136494.294 10% 1374975.82 القصور

866909 5% 3117694 16% 3289984 17% 2436073 13% 1155401 6% 3218422 17% 400573 2% 4497792 24% 18982849.2 المجموع
2296722 4% 10175481 18% 10063145 18% 8059066 15% 4093147 7% 5454542 10% 1864532 3% 13522003.9 24% 55528639.9 المناطق الجبلية
4334300 3% 31818021 19% 41902142 24% 10180312 6% 8464974 5% 16282083 10% 37203755 22% 20898753 12% 171084340 الوالية

 أعد من
طرف الباحث

خالل من 
معطيات مديرية 

البرمجة 
والتخطيط 

بالوالية



33 2014المجتمع المدني في البلديات الجبلية بالوالية سنة
البلديات

المجموع قدماء الطلبة ةيصحال تطوعيةال الخيرية ويةنسال متقاعدون السياحية الشبابية مستهلكون معوقون بيئية األحياء العلوم والتقنيات التالميذأولياء  الثقافية الرياضية الدينية المهنية
81 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 15 0 31 3 10 18 0 خليل

الجبال السطايفية

47 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0 12 0 6 13 1 س امبارك

73 0 0 1 2 1 0 0 2 0 2 1 15 0 12 8 4 25 0 زمورة
53 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 8 7 4 15 0 الماين
39 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 12 0 10 2 2 9 0 القلة
73 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 3 18 0 13 5 7 22 0 الجعافرة
64 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 0 21 3 4 21 0 أ دحمان
43 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 6 0 10 3 3 13 2 تاسمرت

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 4 3 7 1 تفرق
72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 22 1 7 27 1 حسناوة

0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 22 0 25 6 9 30 1 النسبة

كتلة البيبان

121 0 0 1 5 0 0 0 4 0 2 2 35 0 24 7 14 23 4 المنصورة
66 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 4 17 0 14 2 7 15 2 المهير
86 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 27 0 22 2 3 25 3 بن داود
43 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0 11 3 2 8 0 حرازة
20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 3 2 2 5 0 أس ابراهيم
99 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 2 23 0 18 8 16 20 4 مجانة
56 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 10 5 2 14 0 ثنية النصر
84 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 32 0 18 4 12 10 1 اليشير

0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 31 0 21 6 10 21 2 النسبة

كتلة الحضنة

141 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 1 44 0 31 12 18 24 2 برج الغدير
162 0 0 0 8 4 0 0 3 0 6 1 42 0 37 9 28 23 1 رأس الواد
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 1 1 8 0 أوالد براهم
30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 7 0 2 12 2 تقلعيت
44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 11 0 10 0 3 11 6 غيالسة
50 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19 0 9 0 3 16 0 الرابطة
73 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 20 2 2 26 1 العش
65 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 15 0 16 4 12 13 1 القصور

0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 1 27 0 24 5 12 22 2 النسبة
0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 1 27 0 23 6 10 24 2 المناطق الجبلية
0 0 1 3 0 0 0 4 0 1 1 24 0 21 7 14 21 3 الوالية

.أعد من طرف الطالب اعتمادا على معطيات مديرية التنظيم بالوالية



)01االستمارة رقم (
ا يف الفصلني : (عينة عشوائية)نموذج االستمارة المقدم لسكان بلديات الدراسة واخلامس.الثالث، الرابع استخدمت معطيا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

01جامعة قسنطينة 
كلية علوم األرض، اجلغرافيا والتهيئة العمرانية

قسم التهيئة العمرانية.
، ومــن أجــل الحصــول علــى معلومــات وافيــة حــول المنطقــة 01قســنطينةباحــث فــي جامعــةأنــا الطالــب بــن صــفية ســفيان 

طلــب أفــي واليــة بــرج بــوعريريج، إشــكالية التنميــة المتوازنــة فــي المنــاطق الجبليــةالمعنونــة بـــ: أطروحــة الــدكتوراهالســتثمارها فــي 
عن األسئلة التالية:يةقاصدممنكم اإلجابة بكل 

صغرية..... مشته.....مكان اإلقامة احلايل: مركز بلدية..... قرية- 1
مكان العمل:...............، الدراسة:.............- 2
مكان اإلقامة السابق:............- 3
..........................................................ماهي أسباب قدومك إىل هذا املكان:..........................- 4

إذا كانت أسباب أخرى-السكن: ...........، مشكل - البحث عن العمل:........- 
.....................................................................................أذكرها:......................

ا تتوفر على شروط احلياة: نعم:...ال:....- 5 هل املنطقة اليت كنت تسكن 

هو السوق املفضل لديك لقضاء خمتلف حاجياتك:ما- 6
السعر:....اجلودة:....أسباب أخرى:.....املواد الغذائية:........... ملاذا:-
السعر:....اجلودة:....أسباب أخرى:.....مواد البناء:............... ملاذا:-
...السعر:....اجلودة:....أسباب أخرى:..املالبس:................. ملاذا:-

ملاذا اخرتت هذا املكان: .......................–أين تدرس:................... - إذا كنت طالبا: -7
توجد:.............عيادة خاصة:.....؛ أين،املستشفى:.....، املستوصف:......- يف ميدان الصحة، أين تتجه لالستشفاء: -8
نعم:.....ال:....، كم فرد:..........لد:هل يوجد فرد من عائلتك يقطن خارج الب- 9

للبحث عن العمل:.....السياحة:....- هل انتقل إىل اخلارج:-
...............أسباب أخرى، أذكرها:.................................................................................

النشاط االقتصادي الرئيسي الذي تعتمدون عليه يف نكان إقامتكم:ماهو-10
الصناعة:............، التجارة:..............، الفالحة:..................، أخرى:..................-

 



)02االستمارة رقم (
ا يف الفصل: (عينة عشوائية)نموذج االستمارة المقدم لسكان بلديات الدراسة تمع املديناخلامساستخدمت معطيا .، باب ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

01جامعة قسنطينة 
علوم األرض، اجلغرافيا والتهيئة العمرانيةكلية

قسم التهيئة العمرانية.
، ومــن أجــل الحصــول علــى معلومــات وافيــة حــول المنطقــة 01قســنطينةباحــث فــي جامعــةأنــا الطالــب بــن صــفية ســفيان 

طلــب أفــي واليــة بــرج بــوعريريج، إشــكالية التنميــة المتوازنــة فــي المنــاطق الجبليــةالمعنونــة بـــ: أطروحــة الــدكتوراهالســتثمارها فــي 
عن األسئلة التالية:يةقاصدممنكم اإلجابة بكل 

.......................ما اسم اجلمعية اليت تشرفون عليها :............مىت أنشئت:........................................- 1
.........................................................ملاذا أنشئت:..................................................- 2

.......................................................................................................................
.............................................................مركز البلدية:....خارج البلدية:....أين:.........مكان المقر:- 3
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84تركيبة الغطاء النبايت يف املناطق اجلبلية يف والية الربج07

107ترتيب بلديات الوالية حسب املؤشرات االقتصادية واالجتماعية08

108تصنيف البلديات حسب قاعدة الرتبة يف احلجم09

112مستويات التنمية يف املناطق اجلبلية يف الربج10

121الدراسة (التمويل الذايت).البلديات اجلبلية حمل11

125استثمار التمويل الذايت للبلديات اجلبلية حمل الدراسة.12

216الفضاءات السياحية يف املناطق اجلبلية يف الربج13

220الفنادق يف الوالية14
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193866إىل 1913األيام يف إقليم والية الربج من التساقط من حيث الكمية وعدد 04
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مقارنة مع الوالية.

131

2013.132إىل 1999حسب الكتل اجلبلية من PCDتطور الربامج البلدية للتنمية 22

2013.135إىل 1999يف الوالية من PCDنفقات الربامج البلدية للتنمية 23
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2014
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2012

197

2012198-2002املكننة يف املناطق اجلبلية يف والية الربج 36

2014201املستثمرات الفالحية اخلاصة يف والية الربج حسب املساحة سنة 37

2012202-2002الثروة احليوانية يف املناطق اجلبلية يف والية الربج 38

2012210-2002يف والية الربج حلرف والوحدات الصناعية يف املناطق اجلبلية ا39

2012212-2002األنشطة اخلدماتية يف املناطق اجلبلية يف والية الربج 40
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2012233التأطري الصحي يف املناطق اجلبلية يف والية برج بوعريريج  45
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الملخص:

النمــو، التنميــة، التنميــة املتوازنــة ومنهــا التنميــة املســتدامة مــن أبــرز املصــطلحات املتداولــة يف بدايــة األلفيــة الثالثــة، ويف 

االت: االقتصاد، علم السياسةشىت  ، ......وكذا يف اجلغرافيا والتهيئة اإلقليمية.ا

ـا التنمويـةللفـوارقويرجع هذا االهتمام املتزايـد بقضـايا التنميـة  املوجـودة بـني خمتلـف أقـاليم املعمـورة بـاختالف جماال

من جهة، ومن جهة ثانية إىل تدويل القضية يف خمتلف املؤمترات الدوليـة (ريـو، كـوبن هـاغن، بـاريس...) ممـا جعـل منهـا قضـية 

اهيئة األممشعارها عاملية حاملة  .جبميع مؤسسا

مسألة التنمية مث التهيئة يف ، وجدنا أنفسنا أمام جهة واألقلمة من جهة ثانيةفكرة التنمية مث التهيئة من وإميانا ب

(إقليم طبيعي داخل إقليم إداري) شحيح من حيث الدراسات األكادميية اإلقليمية ضيقاألوساط اجلبلية يف إقليم إداري 

جلزائر والعامل ككل.، اجلزائر؛ وهي تعد صورة مصغرة عن األوساط اجلبلية يف اوهي والية برج بوعريريج

ركزنا يف هذه األطروحة على تناول املوضوع بصورة جديدة مل تتداول من قبل يف الدراسات األكادميية اإلقليمية 

انطالقا من التحديد اجلغرايف واملفاهيمي للموضوع، الذي أفرز لنا خمتلف أبعاد التنمية املتوازنة املتمثلة يف: البعد االقتصادي، 

ايل ؛ وكل بعد من هذه األبعاد ميثل لنا نافذة لطرح العديد من واإلقليمي، البعد العمراين مث أخريا البعد البيئيالبعد ا

ا أن جتيب لنا عن اإلشكالية العامة. التساؤالت واإلشكاليات اليت بإمكا

ر للمناهج واملقاربات ومن مثة فهذه الدراسة تعد إضافة قيمة للوالية بصفة خاصة، وللبحث العلمي األكادميي للنظ
املطروحة يف خضمها، وكذا للنتائج املتوصل إليها يف ختام هذا العمل.

:المفردات األساسية
ال اجلبليا ايل، التوازن ،لتنمية املتوازنة، ا الية،التوازن القطاعي، االستثمارات، التوازن ا الفوارق ا

.العمراين، التوازن البيئي



Résumé:

Croissance, développement, développement équilibré, y compris le développement
durable ; c’est des Concepts les plus négociés activement dans les communautés scientifiques
depuis la fin des années 1990, et dans divers domaines: économie, science politique, ...... ainsi que
dans la géographie et de la Aménagement Régionale.

Le grand intérêt de ce sujet, voir les disparités spatiale de développement entre les
différentes régions dans le monde et ainsi que de la grande série de conférences mondiales qui
sont tenues sous les auspices de la Commission des Nations Unies sur le développement durable,
y compris: les Sommets de Rio, Koppen Hagen et Paris ...

Sur la base de développement puis l’aménagement du coté et puis la régionalisation par
l’autre coté ; nous nous sommes retrouvés face à la question du développement et du
l’aménagement dans les régions montagneux en prenant comme exemple la wilaya Bordj Bou
Arreridj, Algérie, qui est considéré comme un échantillon à partir des zones montagneuses en
Algérie en particulier et le monde en général.

On a concentrés dans cette thèse d'aborder le sujet d'une manière nouvelle ne sont pas
étudiées par les divers études académiques concernant l’aménagement Régionale ; basées sur la
limitation géographique et conceptuel du thème de recherche.

Cette détermination nous a permis de diviser le sujet de développement en quatre
dimensions: la dimension économique, la dimension régionale, la dimension urbaine et puis
finalement la dimension environnementale; tout après de ces proportions représente une fenêtre
pour nous de poser de nombreuses questions qui peuvent répondre pour la problématique
général.

Donc, cette étude est d'une grande importance à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, dans
les régions montagneuses, et pour la recherche scientifique, grâce aux résultats importants qui
sont atteints d’une part et les Méthodes de recherche adopté dans cette thèse d'une autre
part.

Mots clés:
Développement équilibré, région montagneuse, Disparité spatiales, L’équilibre sectoriel,

investissements, L'équilibre Spatiale, L'équilibre urbain et environnemental.



Summary

Growth, development, and balanced development which includes sustainable development,

are the most common used terms in the Third millennium. All these are also used in various

fields, such as: economics, political science, Geography and Regional Planning.

The great interest which is devoted to this topic is due in part to the development lying

in different regions in the world, with its different fields; and the   internalization of the issue

on the other part (the Rio Summit, Koppen Hagen and Paris...) which has made it a global issue

that is lead and sponsored by the United Nations with its different bodies.

Our belief in the idea of development and configuration on one hand, and regionalization

on the other hand has put us in front of the question of development and planning in mountain

regions, specifically in the department of Bordj Bou Arreridj, Algeria, which is our sample of

mountainous areas in Algeria in particular, and the world in general.

We focused in this thesis to approach the subject in a totally new, which was not dealt

with before by several academic studies on Regional Development; based on the geographical

and conceptual basis of the research topic.

This determination allowed us to consider the topic of development from four

dimensions: the economic dimension, the regional dimension, the urban dimension and lastly the

environmental dimension. Every one dimension of these represents a thread for us to ask many

questions that can answer the overall research questions.

This study is of great importance to the department of BordjBouArreridj in mountainous

regions, as well as the scientific research in general given the important findings of this work.

Key words:

Balanced development, mountainous area, spatial differences, sectorial balance, investments,

Spatial balance, Balance of urban and environmental balance.
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